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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta 

membuktikan apakah pengaruh rasio Current Ratio (CR), 

Debt To Equity Ratio (DER), Inventory Turnover (ITO), 

Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) 

terhadap Price Earning Ratio (PER). Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan Manufaktur di Bidang Industry 

Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode 

2009-2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu teknik purposive sampling dengan populasi 12 

perusahaan dan sampel sebanyak 10 perusahaan. Hasil uji 

t, menunjukkan Current Ratio (CR), dan Inventory 

Turnover (ITO) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Price Earning Ratio (PER). Sedangkan Debt To Equity 

Ratio (DER), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity 

(ROE) berpengaruh signifikan terhadap Price Earning 

Ratio (PER). Hasil uji F memperlihatkan hasil Current 

Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Inventory 

Turnover (ITO), Return On Asset (ROA), dan Return On 

Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Price 

Earning Ratio (PER). 

Kata Kunci : CR, DER, ITO, ROA, ROE, PER 

 

Latar Belakang  

Perkembangan dunia usaha berkembang dengan sangat 

pesat, terlebih dalam menghadapi situasi perekonomian 

yang semakin terbuka. Sejalan dengan itu, maka 

perusahaan juga semakin terdorong untuk meningkatkan 



efisiensi dan daya saingnya. Hal ini mengakibatkan 

semakin ketat persaingan antara perusahaan sehingga 

kelangsungan hidup maupun kesempatan berkembang suatu 

perusahaan sangat di pengaruhi oleh ketersediaan dan 

akses perusahaan tersebut terhadap sumber dana atau 

modal yang tersedia. Untuk itu setiap perusahaan 

dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuannya di 

segala bidang, dengan melaksanakan efesiensi di semua 

fungsi manajemen baik keuangan, sumber daya manusia, 

produksi maupun pemasaran serta ditunjang dana yang 

memadai. 

Price Earning Ratio (PER) sangat mudah dihitung 

dengan mengetahui harga per lembar saham dan laba per 

lembar saham, maka investor bisa menghitung berapa 

Price Earning Ratio (PER) saham tersebut. Semakin besar 

earning, maka semakin rendah Price Earning Ratio (PER) 

saham tersebut. Sedangkan makin kecil earning suatu 

saham makin baik karena saham tersebut temasuk murah. 

Namun perlu dipahami, karena investasi di saham lebih 

banyak terkait dengan ekspektasi maka laba bersih yang 

dipakai dalam perhitungan biasanya laba bersih proyeksi 

untuk tahun berjalan. Dengan begitu bisa dipahami jika 

emiten berhasil membukukan laba besar, maka sahamnya 

akan diburu investor karena proyeksi laba untuk tahun 

berjalan kemungkinan besar dan akan naik. Menurut 

Atmaja (2008) Price Earning Ratio (PER) ini merupakan 

rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat 

pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu 

saham. Menghitung kemampuan suatu saham dalam 

menghasilkan laba. 

Price Earning Ratio (PER) adalah suatu rasio yang 

termasuk dalam rasio nilai pasar. Menurut Salim (2010: 

84) pada dasarnya Price Earning Ratio (PER) menunjukkan 

kepada kita kapan kira-kira harga sebuah saham akan 

balik modal. Besaran Price Earning Ratio (PER) juga 

akan berubah-ubah mengikuti perubahan harga yang ada di 

pasar dan proyeksi laba bersih perseroan. Jika harga 

naik, maka proyeksi laba akan tetap, maka Price Earning 

Ratio (PER) akan naik. Sebaliknya jika proyeksi laba 

naik, harga di pasar tidak bergerak maka Price Earning 

Ratio (PER) akan turun. Price Earning Ratio (PER) 

menggambarkan apreasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Bagi investor, 

makin kecil Price Earning Ratio (PER) suatu saham makin 

bagus karena saham tersebut termasuk murah (Darmadji, 

2011). 



Menurut Harahap (2010:301) Current Ratio (CR) 

mampu untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban lancar, semakin tinggi jumlah aset lancar 

terhadap kewajiban lancar maka semakin besar keyakinan 

bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. Dengan 

semakin meningkatnya Current Ratio (CR) perusahaan, 

maka peluang meningkatkan earning atau pendapatan laba 

perusahaan tersebut, sehingga nilai Price Earning Ratio 

(PER) semakin tinggi. 

Menurut Salim (2010: 86) mengungkapan bahwa Debt 

To Equity Ratio (DER) bertujuan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang yang 

dimilikinya dengan modal atau ekuitas yang ada. Rasio 

ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari 

total pinjaman (hutang) terhadap total modal yang 

dimliki perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan 

semakin besar kepercayaan dari pihak luar, hal ini 

sangat memungkinkan meningkatkan kinerja perusahaan, 

karena DER menunjukkan seberapa besar utang yang 

dimiliki oleh perusahaan atas ekuitas (modal sendiri).  

Inventory Turnover (ITO) menunjukkan berapa cepat 

perputaran persediaan selama satu periode. Semakin 

besar rasio Inventory Turnover (ITO) berarti semakin 

baik, tetapi rasio Inventory Turnover (ITO) yang 

terlalu tinggi dapat berarti perusahaan kekurangan 

persediaan yang cukup sehingga mengecewakan para 

pelanggannya. 

Menurut Harahap (2009:309) Return On Asset (ROA) 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mema  nfaatkan 

asetnya untuk memperoleh laba. Semakin besar Return On 

Asset (ROA) semakin bagus kerena perusahaan dianggap 

mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara 

efektif untuk menghasilkan laba. 

Return On Equity (ROE)  menunjukkan sejauh mana 

suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. 

Semakin tinggi rasio ini semakin besar dan efektif 

kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Penelitian tentang variabel yang mempengaruhi 

Price Earning Ratio (PER) telah banyak dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, diantaranya dilakukan oleh Aji 

(2012) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-

Faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio (PER) 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftardi BEI Indonesia 2007-2010). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ROE, PBV, dan Firm Size mempuyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap PER. Sedangkan  



variabel DER, DPR,dan CR mempuyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap PER. 

  Anggraini (2012) melakukan penelitian tentang 

Analisis pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity 

Ratio (DER) dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap 

Price Earning Ratio (PER) (Studi Kasus: Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2010. Dari hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa variabel Debt To Equity Ratio (DER) 

secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Price Earning Ratio (PER). Sedangkan variabel Current 

Ratio (CR) dan Total Asset Turnover (TATO) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio 

(PER). 

Hasanah (2009) melakukan penelitian tentang 

faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi Price 

Earning Ratio (PER) pada perusahaan yang terdaftar di 

jakarta Islamic Index (JII) periode 2001-2006. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifkan terhadap Price Earning Ratio 

(PER), sedangkan Debt To Equity Ratio (DER), Dividen 

Payout Ratio (DPR), dan size tidak berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio (PER). 

Lusiana (2010) melakukan penelitian tentang 

Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, 

Rasio Aktivitas, dan Rasio profitabilitas terhadap 

Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-

2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio 

(CR), Inventory Turnover (ITO), dan Return On Equity 

(ROE) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Price 

Earning Ratio (PER), Sedangkan Debt To Equity Ratio 

(DER) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

Price Earning Ratio (PER) .        

Muliawati (2013) melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), dan Return On 

Equity (ROE)  terhadap Price Earning Ratio (PER) 

penelitian pada PT Uniliver Indonesia, Tbk periode 

2002-2012. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan (bersama-sama) Debt To Equity 

Ratio (DER) dan Return On Equity (ROE) berpengaruh dan 

signifikan terhadap Price Earning Ratio (PER).  

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan hasil 

yang berbeda-beda, sehingga masih memungkinkan untuk 

melakukan pengujian kembali rasio-rasio keuangan yang 

mempengaruhi Price Earning Ratio (PER) pada objek 

penelitian lain. 



 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas tentang 

rasio keuangan, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity 

Ratio (DER), Inventory Turnover (ITO), Return On Asset 

(ROA), dan Return On Equity (ROE) Terhadap Price 

Earning Ratio (PER) Pada Perusahaan Manufaktur Di 

Bidang Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009-2013”.  

 

Rumusan Masalah 

1) Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio   (PER) pada Perusahaan 

Manufaktur Di Bidang Industri Otomotif dan Komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013? 

2) Apakah Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER)  Pada Perusahaan 

Manufaktur Di Bidang Industri Otomotif dan Komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013? 

3) Apakah Inventory Turnover (ITO) berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER)  pada Perusahaan 

Manufaktur Di Bidang Industri Otomotif dan Komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2012? 

4) Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Manufaktur 

Di Bidang Industri Otomotif dan Komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013? 

5) Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio (PER)  pada Perusahaan Manufaktur 

Di Bidang Industri Otomotif dan Komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013? 

6) Apakah Current Rasio (CR), Debt To Equity Ratio 

(DER), Inventory Turnover (ITO), Return On Asset 

(ROA), dan Return On Equity (ROE) secara simultan 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER) pada 

Perusahaan Manufaktur Di Bidang Industri Otomotif dan 



Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2013? 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kajian Pustaka 

Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan 

dan hasil usaha suatu perusahaan tertentu pada saat 

tertentu atau pada waktu tertentu (Harahap, 2010: 105). 

Bagi para analisis, laporan keuangan merupakan media 

yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi 

ekonomis suatu perusahaan. 

Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Wild (2010:17), Analisis laporan keuangan 

merupakan kumpulan proses analisis yang merupakan 

bagian dari analisis bisnis. Proses yang terpisah ini 

memiliki kesamaan dalam hal penggunaan informasi 

laporan keuangan dalam berbagai tingkatan untuk 

kepentingan analisis. 

Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2010:297) definisi rasio keuangan 

adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan, misal 

antara hutang dan modal, kas dan total aset, antara 

pokok produksi dengan total penjualan dan sebagainya. 

Rasio Likuiditas 

Menurut Harahap (2010:301), rasio likuiditas 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. 

1) Current Ratio (CR) 

 Current Ratio (CR) adalah kemampuan aktiva lancar 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva yang dimiliki. Current Ratio (CR) 

merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan 

kawajiban lancar. 

 

Rasio Solvabilitas  

Menurut Kasmir (2008) rasio solvabilitas atau 

leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 



mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan 

hutang. 

 

2) Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas 

yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana 

pemilik modal dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak 

luar. 

 

Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

serta efisiensi perusahaan didalam memanfaatkan harta-

harta yang dimilikinya. 

3) Inventory Turnover (ITO) 

Menurut Horne dan Wachowicz (2012) Inventory Turnover 

(ITO) menunjukkan berapa kali perputaran persediaan 

selama satu periode. Rasio aktivitas yang cukup populer 

untuk menilai operasional yang memperlihatkan seberapa 

baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada 

persediaan adalah Inventory Turnover (ITO). 

 

Rasio Profitabilitas  

  Menurut Munawir (2010:33) menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas  menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba keuntungan selama periode tertentu. 

4) Return On Asset (ROA)      

   

Return On Asset yaitu rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari 

setiap satu rupiah asset menilai apakah perusahaan ini 

efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 

5) Retutn On Equity (ROE) 

Return On Equity adalah suatu angka yang merupakan 

hasil perbandingan antara laba bersih dengan total 

ekuitas. 

 

 



(H1) 

(H4) 

(H2) 

(H5) 

(H6) 

(H3) 

Kerangka Pemikiran 

 Untuk dapat menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Hipotesis  

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian yang kebenerannya harus 

dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono : 

2006). Berdasarkan Analisis dan Penelitian terdahulu, 

maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut : 

Hipotesis 1  (H1) : Current Ratio (CR) berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER) pada 

Perusahaan Manufaktur Industri Di Bidang 

Otomotif dan Komponen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. 

 

Current Ratio (CR) (X1) 

Debt To Equity Ratio 

(DER) (X2) 

Return On Asset (ROA) 

(X4) 

Inventory Turnover (ITO) 

(X3) 

Return On Equity (ROE) 

(X5) 

Price Earning Ratio 

(PER)  (Y) 



Hipotesis 2 (H2) : Debt To Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap Price Earning  Ratio 

(PER) pada Perusahaan Manufaktur Industri 

Di Bidang Otomotif dan Komponen yang 

terdaftar terdapat di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2013. 

Hipotesis  3 (H3) : Inventory Turnover (ITO) 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER) pada Perusahaan Manufaktur Industri 

Di Bidang Otomotif dan Komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2009-2013. 

Hipotesis 4 (H4) : Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER) pada 

Perusahaan Manufaktur Industri Di Bidang 

Otomotif dan Komponen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. 

Hipotesis 5 (H5) : Return On Equity (ROE) berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER) pada 

Perusahaan Manufaktur Industri Di Bidang 

Otomotif dan Komponen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. 

Hipotesis 6 (H6) : Current Ratio (CR), Debt To Equity 

Ratio (DER), Inventory Turnover (ITO), 

Return On Asset (ROA), dan Return On 

Equity (ROE) berpengaruh terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Di Bidang Otomotif dan 

Komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2013. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Operasionalilasi Variabel Penelitian 

 

1.Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variable terikat yaitu variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen. dalam 

penelitian ini yaitu Price Earning Ratio (PER)(Y). 

2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mampu untuk 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini 

variabel independennya adalah CR (X1), DER (X2), ITO 

(X3),ROA (X4), dan ROE (X5). 

 

 



Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini 

menggunakan model regresi linier berganda. Pengujian 

ini perlu dilakukan untuk mengetahui apkah 

berdistribusi data yang digunakan dalam penelitian 

bebas dari gejala multikolonieritas, autokorelasi dan 

heteroskedastisitas. Asumsi klasik yang baik adalah 

berdistribusi normal, tidak terjadi multikolonieritas, 

tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi 

heterkedastisitas. 

 

Pengujian Hipotesis 

 Dalam pengujian hipotesis, peneliti mengunakan 

pengujian secara persial dan simultan. Untuk menguji 

secara persial dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik t, sedangkan uji secara simultan menggunakan 

uji statistik F. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

 Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak yang 

bertindak menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau 

sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek 

dari pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek 

diantara mereka. penelitian ini dilakukan pada 

Perusahaan Manufaktur Di Bidang Industri Otomotif dan 

Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2009-2013 ( 5 tahun).  Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Kantor IDX situs resmi 

www.idx.co.id , diketahui Perusahaan Manufaktur Di 

Bidang Industri Otomotif dan Komponen yang terdaftar di 

BEI sejak 2009 sampai 2013 adalah sebanyak 12 

perusahaan. Dari jumlah perusahaan tersebut diambil 

sampel sebanyak 10 perusahaan dengan jumlah 50 data. 

 

Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan 

mengenditifikasi bagaimana hubungan variabel independen 

terhadap dependen. Analisis deskriptif meliputi nilai 

minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar 

deviasi. 

 

http://www.idx.co.id/


Tabel 4.1 

Hasil Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CR 50 .14 4.02 1.7478 .81338 

DER 50 .23 10.16 1.2896 1.55292 

ITO 50 .14 10.99 4.9392 2.56672 

ROA 50 .00 1.15 .1034 .15998 

ROE 50 .01 .35 .1752 .10108 

PER 50 .11 150.00 12.3848 21.44638 

Valid N 

(listwise) 

50     

(Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 Unstandardize

d Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

8.28566211 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .091 

Positive .091 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z .641 

Asymp. Sig. (2-tailed) .806 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 (Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

Dari hasil uji statistik di atas, besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,641 dan signifikansinya 

0,806 > 0,05, maka H0 dapat diterima, yang berarti data 

residual berdistribusi normal. 

Grafik Normal Probability Plot 

 



  (Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan grafik Normal P-Plot diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi 

dengan normal karena tampilan grafik tersebut 

memperlihatkan penyebaran data (titik) menguki garis 

diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa data tersebut 

dikatakan normal. 

Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficients

a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

CR .734 1.362 

DER .721 1.387 

ITO .774 1.292 

ROA .848 1.179 

ROE .739 1.354 

 

a. Dependent Variable: PER 

(Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

 Berdasarkan tabel 4.3 dari hasil pengujian diatas, 

dapat dilihat bahwa angka tolerance CR adalah sebesar 

0,734 > 0,1 dan VIF 1,362 < 10, tolerance DER adalah 

sebesar 0,721 > 0,1 dan VIF 1,387 < 10, tolerance ITO 

adalah sebesar 0,774 > 0,1 dan VIF 1,292 < 10, 

tolerance ROA adalah sebesar 0,848 > 0,1 dan VIF 1,179 

< 10, tolerance ROE adalah sebesar 0,739> 0,1 dan VIF 

1,354 < 10. Ini berarti nilai untuk semua variabel 

independen lebih kecil dari 10 (VIF<10) dan nilai 

tolerance semua variabel juga lebih besar dari 0,10 

(Tolerance >0,10). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas 

antara variabel independen dalam penelitian. 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 
.922

a
 .851 .834 8.74377 1.468 

 

a. Predictors: (Constant), ROE, ROA, CR, ITO, DER 

b. Dependent Variable: PER 

  (Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

 



Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,468 dengan jumlah obsevasi (n) 

50 dan 5 variabel bebas. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-Watson 

berdasarkan persyaratan angka DW > dari 1 dan DW < dari 

3. Dengan  demikian, maka dalam model regresi linier 

berganda ini tidak terjadi autokorelasi antar kesalahan 

penggangu pada periode penelitian dengan kesalahan 

penggangu pada periode sebelum penelitian. 

Grafik Scatterplot 

 

       (Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

 Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar diatas 

menunjukkan bahwa titik-titik yang berada didalamnya 

menyebar diatas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y 

dan titik membentuk suatu pola tertentu. Maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Glejser 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 

4.167 3.368  1.237 .223 

CR 1.016 1.160 .144 .876 .386 

DER .872 .613 .236 1.422 .162 

ITO .453 .358 .203 1.266 .212 

ROA -1.670 5.488 -.047 -.304 .762 

ROE -18.316 9.305 -.323 -1.968 .055 



a. Dependent Variable: ABSUT 

 

(Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

 

 Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk Current 

ratio adalah sebesar 0,223 > 0,05, nilai signifikansi 

Debt To Equity Ratio sebesar 0,386 > 0,05, nilai 

signifikansi Inventory Turnover sebesar 0,212 > 0,05, 

nilai signifikansi Return On Aset sebesar 0,762 > 0,05, 

dan  nilai signifikansi Return On Equity sebesar 0,055 

> 0,05. Ini berarti nilai signifikansi untuk semua 

variabel independen menunjukkan nilai yang lebih besar 

dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah. 

 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Consta

nt) 

8.059 5.204  1.549 .129   

CR .003 1.792 .000 .001 .999 .734 1.362 

DER 1.921 .947 .139 2.028 .049 .721 1.387 

ITO .605 .553 .072 1.094 .280 .774 1.292 

ROA 
123.53

4 

8.480 .922 14.568 .000 .848 1.179 

ROE 
-

79.449 

14.377 -.374 -5.526 .000 .739 1.354 

 

a. Dependent Variable: PER 

(Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 
 

 Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh 

dari perhitungan melalui SPSS 21, dapat kita lihat 

bahwa nilai konstanta sebesar 8,059, nilai b1 (CR) 

sebesar 0,003, nilai b2 (DER) sebesar 1,921, nilai b3 

(ITO) sebesar 0,605, nilai b4 (ROA) sebesar 123,534, 

dan (ROE) sebesar -79,449, sehingga diperoleh 

persamaan: 

 

 

 

Hasil Uji  t 

 

PER = 8,059 + 0,003X1 + 1,921X2 + 0,605 X3 + 123,534 X4 -79,449X5 + e 



 
Coefficients

a
 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Consta

nt) 

8.059 5.204  1.549 .129 

CR .003 1.792 .000 .001 .999 

DER 1.921 .947 .139 2.028 .049 

ITO .605 .553 .072 1.094 .280 

ROA 
123.53

4 

8.480 .922 14.568 .000 

ROE 
-

79.449 

14.377 -.374 -5.526 .000 

 

a. Dependent Variable: PER 

(Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas dapat 

dijelaskan pengaruh variabel independen secara persial 

terhadap variabel dependen sebagai berikut : 

1) Pengaruh CR terhadap PER diketahui bahwa koefisien 
beta Current Ratio (CR) bernilai positif (0,003) 

dengan nilai nilai thitung sebesar 0,001 dan nilai 

signifikan 0,999. Karena thitung < ttabel ( 0,001 < 

2,015) dan sig 0,999 > 0,05 (df=n-k-1=50-5-1=44), 

maka dari hasil pengujian H1 ditolak dan H0 

diterima. hal ini berarti bahwa variabel CR secara 

persial tidak berpengaruh terhadap Price Earning 

Ratio (PER). Dengan demikian hipotesis pertama 

(H1) ditolak. 

2) Pengaruh DER terhadap PER diketahui bahwa 

koefisien beta Debt To Equity Ratio (DER) bernilai 

positif (1,921) dengan nilai nilai thitung sebesar 

2,028 dan nilai signifikan 0,049. Karena thitung > 

ttabel ( 2,028 > 2,015) dan sig 0,049 < 0,05 (df=n-

k-1=50-5-1=44), maka dari hasil pengujian H0 

ditolak dan H1 diterima. hal ini berarti bahwa 

variabel DER secara persial berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio (PER). Dengan demikian 

hipotesis kedua (H2) diterima. 

3) Pengaruh ITO terhadap PER diketahui bahwa 

koefisien beta Inventory Trunover (ITO) bernilai 

positif (0,605) dengan nilai nilai thitung sebesar 

1,094 dan nilai signifikan 0,280. Karena thitung < 

ttabel ( 1,094  < 2,015) dan sig 0,280> 0,05 (df=n-

k-1=50-5-1=44), maka dari hasil pengujian H0 

diterima dan H1 ditolak. hal ini berarti bahwa 

variabel ITO secara persial  tidak berpengaruh 



terhadap Price Earning Ratio (PER). Dengan 

demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

4) Pengaruh ROA terhadap PER diketahui bahwa 

koefisien beta Return On Asset (ROA) bernilai 

positif (123,534) dengan nilai nilai thitung sebesar 

14,568 dan nilai signifikan 0,000. Karena thitung > 

ttabel ( 14,568 > 2,015) dan sig 0,000 > 0,05 

(df=n-k-1=50-5-1=44), maka dari hasil pengujian H0 

ditolak dan H1 diterima. hal ini berarti bahwa 

variabel ROA secara persial berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio (PER). Dengan demikian 

hipotesis keempat (H4) diterima. 

5) Pengaruh ROE terhadap PER diketahui bahwa 

koefisien beta Return On Equity (ROE) bernilai 

negatif (-79,449) dengan nilai nilai thitung sebesar 

-5,526 dan nilai signifikan 0,000. Karena thitung < 

ttabel ( -5,526 < -2,015) dan sig 0,000 < 0,05 

(df=n-k-1=50-5-1=44), maka dari hasil pengujian H1 

diterima dan H0 ditolak. hal ini berarti bahwa 

variabel ROE secara persial  berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio (PER). Dengan demikian 

hipotesis kelima (H5) diterima. 

Hasil Uji F 
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 

Regressio

n 

19173.465 5 3834.693 50.157 .000
b
 

Residual 3363.958 44 76.454   

Total 22537.423 49    

 
a. Dependent Variable: PER 

b. Predictors: (Constant), ROE, ROA, CR, ITO, DER 

(Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas, dapat 

dilihat nilai Fhitung sebesar 50,157 dan Ftabel sebesar 

2,43 dengan signifikan 0,000. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwah Fhitung > Ftabel (50,157 > 2,43) dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 

ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel independen 

Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), 

Inventory Turnover (ITO), Return On Asset (ROA), dan 

Return On Equity (ROE) secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio 

(PER). 

 



Hasil Pengujian Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 .922
a
 .851 .834 8.74377 1.468 

 

a. Predictors: (Constant), ROE, ROA, CR, ITO, DER 

b. Dependent Variable: PER 

(Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 21) 

 Dari hasil tabel diatas besarnya Adjusted R
2
 

berdasarkan analisis dengan menggunakan SPPS 21 

diperoleh sebesar 0,834. Dengan demikian besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh variabel Current Ratio 

(CR), Debt To Equity Ratio (DER), Inventory Turnover 

(ITO), Return On Asset (ROA), dan Return On Equity 

(ROE) terhadap Price Earning Ratio (PER) adalah sebesar 

83,4% . Sedangkan sisanya sebesar 16,6% adalah 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan pengujian secara simultan membuktikan 

bahwa variabel Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio 

(DER), Inventory Turnover (ITO), Return On Asset (ROA), 

dan Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan 

terhadap Price Earning Ratio (PER) pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Di Bidang Otomotif dan Komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2013. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

nilai yang dihasilkan pada variabel Current Ratio (CR), 

Debt To Equity Ratio (DER), Inventory Turnover (ITO), 

Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) akan 

berpenaguh terhadap Price Earning Ratio (PER). Oleh 

karena itu diharapkantinggi nilai Current Ratio (CR), 

Debt To Equity Ratio (DER), Inventory Turnover (ITO), 

Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) juga 

mengakibatkan Price Earning Ratio akan naik. Hal ini 

membuktikan bahwa Current Ratio (CR), Debt To Equity 

Ratio (DER), Inventory Turnover (ITO), Return On Asset 

(ROA), dan Return On Equity (ROE) dapat digunakan 

sebagai pertimbangan bagi para investor untuk mendapat 

harga sebuah saham akan balik modal yang telah di 

investasikan. 



 

Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Price Earning 

Ratio (PER) 

Dari hasil uji t ditemukan bahwa CR tidak 

berpengaruh terhadap PER. Dimana nilai koefisien  beta 

bernilai 0,003 dengan nilai nilai thitung sebesar 0,001 

dan nilai signifikan 0,999. Karena thitung < ttabel ( 

0,001 < 2,015) dan sig 0,999 > 0,05 (df=n-k-1=50-5-

1=44), maka dari hasil pengujian H1 ditolak dan H0 

diterima. hal ini berarti bahwa variabel CR secara 

persial tidak berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER). Current Ratio (CR) mampu untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar, semakin 

tinggi jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar 

maka semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar 

tersebut akan dibayar. Dengan semakin meningkatnya 

Current Ratio (CR) perusahaan, maka peluang 

meningkatkan earning atau pendapatan laba perusahaan 

tersebut, sehingga nilai Price Earning Ratio (PER) 

semakin tinggi. Akan tetapi Current Ratio (CR) yang 

terlalu tinggi mengindikasikan adanya dana yang 

menganggur sehingga akan mengurangi tingkat laba. 

Karena harga saham mencerminkan kapitalisasi dari laba 

yang di harapkan masa mendatang maka penurunan laba 

akan berakibat PER juga menurun. Hasil ini didukung 

oleh Lusiana (2010) tetapi penelitian ini tidak sejalan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Aji (2012) dan 

Anggraini (2012) yang telah menguji variabel CR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PER. 

 

Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Price 

Earning Ratio  (PER) 

Dari hasil uji t diketahui bahwa DER berpengaruh 

terhadap PER. Dimana nilai koefisien beta bernilai 

1,921 dengan nilai nilai thitung sebesar 2,028 dan nilai 

signifikan 0,049. Karena thitung > ttabel ( 2,028 > 2,015) 

dan sig 0,049 < 0,05 (df=n-k-1=50-5-1=44), maka dari 

hasil pengujian H0 ditolak dan H1 diterima. hal ini 

berarti bahwa variabel DER secara persial berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER). Semakin tinggi DER 

menunjukkan semakin besar kepercayaan dari pihak luar, 

hal ini sangat memungkinkan meningkatkan kinerja 

perusahaan, karena DER menunjukkan seberapa besar utang 

yang dimiliki oleh perusahaan atas ekuitas (modal 



sendiri). Semakin tinggi hutang perusahaan akan semakin 

meningkatkan laba perusahaan. Hal ini disebabkan dengan 

bertambahnya hutang akan semakin meningkat modal. Modal 

ini akan digunakan untuk operasional perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, semakin 

rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh 

pemegang saham ( Darsono dan Ashari, 2005:76). Hasil 

penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Muliawati (2013) dan Anggraini ( 2010) tetapi 

penelitian ini tidak sejalan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Aji (2012), Lusiana (2010), dan Hasanah 

(2009) yang telah menguji variabel DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PER. 

 

Pengaruh Inventory Trunover (ITO) Terhadap Price 

Earning Ratio (PER) 

Dari hasil uji t diketahui bahwa ITO tidak 

berpengaruh terhadap PER. Dimana nilai koefisien beta 

bernilai 0,0,605 dengan nilai nilai thitung sebesar 1,094 

dan nilai signifikan 0,280. Karena thitung < ttabel ( 

1,094  < 2,015) dan sig 0,280 > 0,05 (df=n-k-1=50-5-

1=44), maka dari hasil pengujian H0 diterima dan H1 

ditolak. hal ini berarti bahwa variabel ITO secara 

persial  tidak berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER). Semakin besar rasio Inventory Turnover (ITO) 

berarti semakin baik, tetapi rasio Inventory Turnover 

(ITO) yang terlalu tinggi dapat berarti perusahaan 

kekurangan persediaan yang cukup sehingga mengecewakan 

para pelanggannya dan akan menurunkan harga saham 

perusahaan. Sedangkan ITO yang terlalu rendah, dapat 

berarti perusahaan mempuyai persediaan yang berlebih 

atau perusahaan mengalami kesulitan untuk menjual 

persediaannya (Harahap, 2010). Keadaan tersebut 

mendandakan ketidak efisien pengolahan persediaan, 

sehingga akan menurunkan kemampuan laba perusahaan maka 

penurunan laba akan menurunkan PER. Hasil ini tidak 

sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Lusiana (2010) bahwa ITO  berpengaruh 

signifikan terhadap PER. 

 

Pengaruh Retun On Asset (ROA) Terhadap Price Earning 

Ratio (PER) 

Dari hasil uji t diketahui bahwa ROA berpengaruh 

terhadap PER.  Dimana nilai koefisien beta bernilai 



123,534 dengan nilai nilai thitung sebesar 14,568 dan 

nilai signifikan 0,000. Karena thitung > ttabel ( 14,568 > 

2,015) dan sig 0,000 > 0,05 (df=n-k-1=50-5-1=44), maka 

dari hasil pengujian H0 ditolak dan H1 diterima. hal 

ini berarti bahwa variabel ROA secara persial 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER). Semakin 

besar ROA semakin bagus kerena perusahaan dianggap 

mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara 

efektif untuk menghasilkan laba. ROA menunjukkan 

kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan 

income dari pengelolaan aset yang dimiliki. Hal ini di 

sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasanah 

(2009) bahwa ROA berpengaruh  signifikan terhadap PER. 

 

Pengaruh Retun On Equity (ROE) Terhadap Price Earning 

Ratio (PER) 

           Dari hasil uji t bahwa ROE berpengaruh 

terhadap PER. Diman nilai koefisien beta bernilai -

79,449 dengan nilai nilai thitung sebesar -5,526 dan 

nilai signifikan 0,000. Karena thitung < ttabel ( -5,526 < 

-2,015) dan sig 0,000 < 0,05 (df=n-k-1=50-5-1=44), maka 

dari hasil pengujian H1 diterima dan H0 ditolak. hal 

ini berarti bahwa variabel ROE secara persial 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER). Rasio 

ini menunjukkan efiensi penggunaan modal sendiri. 

Semkin tinggi ROE yang dimiliki maka semakin besar dan 

efektif kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan. 

Menggunakan tolal ekuitas untuk memperoleh laba, maka 

harga saham perusahaan akan naik sehingga diminati para 

investor. Hal ini didukung dan sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aji (2012) 

dan Lusiana (2010) yang mendapatkan bahwa ROE 

berpengaruh signifikan terhadap PER. Namun hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

Muliawati (2013) bahwa ROE berpengaruh signifikan. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil 

analisis serta uji hipotesis maka dapat disimpulkan 

variabel independen secara persial tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi Price Earning Ratio, 

penjelasan sebagai berikut :  

1. Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Price Earning Ratio pada Perusahaan 



Manufaktur Industri Di Bidang Otomotif dan 

Komponen di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2013. 

2. Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan 
terhadap Price Earning Ratio pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Di Bidang Otomotif dan 

Komponen di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2013. 

3. Inventory Turnover (ITO) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Price Earning Ratio pada 

Perusahaan Manufaktur Industri Di Bidang Otomotif 

dan Komponen di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2013. 

4. Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan 

terhadap Price Earning Ratio pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Di Bidang Otomotif dan 

Komponen di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2013. 

5. Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan 

terhadap Price Earning Ratio pada Perusahaan 

Manufaktur Industri Di Bidang Otomotif dan 

Komponen di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2013. 

6. Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), 
Inventory Turnover (ITO), Return On Asset (ROA), 

dan Return On Equity (ROE) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning 

Ratio (PER) pada Perusahaan Manufaktur Industri Di 

Bidang Otomotif dan Komponen di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2013. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka 

peneliti memberikan saran untuk investor dan penelitian 

selanjutnya : 

1) Bagi Investor, sebaiknya lebih memperhatikan 

rasio-rasio keuangan perusahaan dalam memprediksi 

harga saham perusahaan yang akan datang dan dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi, karena 

sebagaimana yang didapat dari hasil penelitian ini 

bahwa rasio-rasio keuangan tersebut mempunyai 



pengaruh secara simultan terhadap Price Earning 

Ratio. 

2) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah 

variabel-variabel independen yang ada, menambah 

jumlah sampel perusahaan dengan sektor industri yang 

berbeda agar hasilnya lebih akurat dan dapat di 

pahami bahwa msh banyak faktor lain yang dapat 

dipergunakan sebagai indikator yang mampu 

mempengaruhi Price Earning Ratio. Selain itu 

disarankan memperpanjang periode penelitian. 

 

 

 

 

 


