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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Badan Pusat Statistik, industri manufaktur merupakan suatu kegiatan 

ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, 

kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau 

barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan 

sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah 

jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling) (www.bps.go.id). 

Oleh karena itu, perusahaan manufaktur merupakan salah satu industri yang 

berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Industri manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu sektor industri 

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

(www.idx.co.id).   

 Peningkatan atas kebutuhan dari masyarakat mendorong meningkatnya 

jumlah perusahaan manufaktur dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik yang menjelaskan 

bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 jumlah perusahaan manufaktur terus 

mengalami peningkatan. Industri sedang adalah perusahaan industri yang 

mempunyai tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang sedangkan industri 

besar adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau 

lebih. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Perusahaan Manufaktur 

Tahun 
Jumlah Perusahaan 

Manufaktur 

2013 138 

2014 141 

2015 143 

2016 144 

Sumber: www.idx.co.id  

Pada tabel 1.1 dijelaskan bahwa perusahaan manufaktur yang go public dari tahun 

2013 sampai tahun 2017 terus meningkat. Pada tahun 2013 terdapat 138 

perusahaan, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 141 perusahaan 

karena terdapat 2 perusahaan yang delisting dan bertambah 5 perusahaan yang 

listing, kemudian tahun 2015 kembali meningkat menjadi 144 perusahaan karena 

terdapat 3 perusahaan yang delisting dan 5 perusahaan yang listing, dan pada 

tahun 2016 terdapat 146 perusahaan yang go public karena terdapat 2 perusahaan 

yang delisting dan 3 perusahaan yang listing. Menurut Bursa Efek Indonesia, 

delisting saham oleh Bursa dilakukan apabila perusahaan tercatat mengalami 

sekurang-kurangnya satu kondisi berikut (1) mengalami kondisi, atau peristiwa, 

yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha 

perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap 

kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan 

perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai; 

(2) saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar 

tunai, hanya diperdagangkan di pasar negoisasi, sekurang-kurangnya selama 24 

bulan terakhir. 
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Suatu perusahaan ingin menjadi go public supaya bisa mendapatkan 

tambahan modal/dana dari luar perusahaan (eksternal) yaitu dari investor yang 

menanamkan modal di perusahaannya atau penerbitan saham. Menurut Bursa 

Efek Indonesia, saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling 

populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaam ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi 

yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat 

keuntungan berupa pengembalian/return bagi pemegang saham berupa dividen 

dan capital gain. Menurut Bursa Efek Indonesia, dividen merupakan pembagian 

keuntungan yang diberikan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Sedangkan capital gain terbentuk 

dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder yang berkaitan 

dengan harga saham perusahaan.  

Harga saham suatu perusahaan menunjukkan seberapa banyak minat 

investor untuk berinvestasi pada saham suatu perusahaan. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh investor untuk mengetahui seberapa besar investor bersedia 

membayar untuk setiap keuntungan yang dilaporkan perusahaan setiap periodenya 

adalah dengan menganalisa kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari nilai 

kapitalisasi pasar perusahaan di pasar modal. Menurut Silviyani dkk. (2014) 

dalam Taslim dan Wijayanto (2016) bahwa kapitalisasi pasar merupakan nilai 

pasar dari saham yang diterbitkan suatu emiten. Saham yang kapitalisasinya besar 

menjadi incaran investor untuk berinvestasi jangka panjang, karena potensi 

pertumbuhan perusahaan yang mengagumkan, disamping pembagian dividen serta 
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eksposur risiko yang relatif rendah. Saham yang banyak peminatnya pada 

umumnya memiliki harga yang relatif tinggi sehingga akan memberikan return 

yang tinggi pula. Kapitalisasi pasar yang besar umumnya menjadi salah satu daya 

tarik para investor dalam memilih saham. Berikut merupakan daftar 10 

perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar terbesar di pasar modal.  

Tabel 1.2 

10 Perusahaan Terbesar Berdasarkan Nilai Kapitalisasi Pasar 

No. Nama Perusahaan 
Kapitalisasi Pasar 

2016 (Rp) 

1 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 445.498 triliun 

2 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 401.184 triliun 

3 PT. Bank Central Asia Tbk. 378.331 triliun 

4 PT. Astra International Tbk. 335.001 triliun 

5 PT. Unilever Indonesia Tbk. 296.044 triliun 

6 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 285.132 triliun 

7 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 267.382 triliun 

8 PT. Gudang Garam Tbk. 122.949 triliun 

9 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 102.003 triliun 

10 PT. Indofood CBP Tbk. 100.001 triliun 
 

Sumber: www.idx.co.id  

Berdasarkan contoh di atas, maka menurut Dewanti (2016), investor tidak 

hanya dituntut untuk jeli tetapi juga harus berhati-hati dalam mengambil 

keputusan investasi dengan terlebih dahulu menganalisis secara teliti dan cermat 

pada saham-saham yang akan dibeli dengan didukung menggunakan data yang 

akurat untuk dapat memilih investasi yang aman. Selain itu, menurut Agustina 

(2016) dalam hal berinvestasi, investor harus mengetahui dan mempertimbangkan 

risiko yang mungkin akan terjadi. Tidak mendapatkan dividen dan menurunnya 

harga saham yang mengakibatkan kerugian kapital dari saham yang 
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diinvestasikan menjadi risiko yang mungkin akan terjadi. Untuk mengenal risiko 

tersebut, investor harus mengerti dan memahami berbagai faktor penting yang 

mempengaruhi harga saham agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih saham 

yang akan diinvestasikan. Oleh karena itu, penting bagi para investor untuk 

mengetahui kinerja perusahaan tempat investor berinvestasi. Adapun cara yang 

digunakan secara umum seperti menentukan membeli pada saat harga saham 

rendah dan menjual ketika saham tinggi atau menghitung prospek perusahaan di 

masa yang akan datang sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi.  

Agustina (2016) menyatakan bahwa penilaian prospek perusahaan yang 

tepat dapat membantu calon investor dalam mengurangi risiko kerugian. Teknik-

teknik penilaian saham perusahaan yang digunakan ada dua pendekatan yaitu 

pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Analisa teknikal mendasarkan 

pada data-data pasar di masa lalu (seperti data harga saham dan volume penjualan 

saham), sebagai dasar mengestimasikan harga saham di masa mendatang 

(Tandelilin, 2007) dalam (Dewanti, 2016). Menurut Andriani, dkk. (2013), 

analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data 

internal dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan/badan 

usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, pangsa 

pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya, sementara data faktor eksternal yang 

berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku 

bunga, inflasi, dan sejenisnya. Melalui pertimbangan data tersebut maka analisis 

fundamental menghasilkan analisis penilaian perusahaan dengan kesimpulan 

bahwa perusahaan yang dianalisis sahamnya layak untuk dibeli atau tidak. 
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Salah satu pendekatan fundamental yang sering digunakan oleh para 

investor untuk pengambilan keputusan saat berinvestasi adalah Price Earning 

Ratio (PER). Menurut Kusumadewi dan Sudiartha (2016), Price Earning Ratio 

mendasarkan atas rasio harga saham per lembar saham di pasar modal dengan 

tingkat keuntungan bersih yang tersedia bagi pemegang saham. Selain itu, 

menurut Rahayuningsih (2014), Price Earning Ratio juga dapat digunakan 

sebagai alat pengukur kinerja perusahaan, sehingga dapat menunjukkan seberapa 

besar para investor bersedia membayar untuk setiap keuntungan yang dilaporkan 

perusahaan setiap periodenya. Metode Price Earning Ratio memiliki kelebihan 

antara lain lebih mudah dan praktis serta adanya standar yang memudahkan 

pemodal untuk melakukan perbandingan terhadap perusahaan lain di industri yang 

sama (Aji dan Pangestuti, 2012). 

Price Earning Ratio merupakan bagian dari rasio pasar dimana sudut 

pandang rasio pasar ini lebih banyak pada sudut pandang investor. Investor dapat 

mempertimbangkan rasio ini untuk memilah–milah saham mana yang nantinya 

dapat memberikan keuntungan yang besar di masa mendatang. Selain itu, saham 

dengan Price Earning Ratio yang tinggi memberikan indikasi bahwa prospek ke 

depannya saham tersebut baik dan akan tercermin pada tingginya harga saham. 

Price earning ratio membantu investor dalam mengidentifikasi harga saham. 

Besaran Price Earning Ratio akan berubah-ubah mengikuti perubahan harga di 

pasar dan proyeksi laba bersih perseroan, jika harga naik proyeksi laba tetap, 

maka Price Earning Ratio akan naik, sebaliknya jika proyeksi laba naik, harga 

dipasar tidak bergerak maka Price Earning Ratio akan turun (Pratama, 2015). 
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Price Earning Ratio yang rendah akan memberikan kontribusi tersendiri 

bagi investor. Selain dapat membeli saham dengan harga yang murah dan capital 

gain yang diraih juga semakin besar, investor juga dapat mempunyai banyak 

saham dari berbagai perusahaan yang go public. Dari segi investor Price Earning 

Ratio yang terlalu tinggi tidak menarik karena harga saham kemungkinan tidak 

dapat naik lagi artinya kesempatan memperoleh capital gain lebih kecil (Arisona, 

2013). 

Alasan utama Price Earning Ratio digunakan adalah untuk memprediksi 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa depan dari suatu perusahaan. 

Investor dapat mempertimbangkan rasio ini untuk memilah saham mana yang 

nantinya dapat memberikan keuntungan yang besar di masa mendatang dan 

adanya keinginan investor atau calon investor akan hasil (return) yang layak dari 

suatu investasi saham. 

Penelitian mengenai Price Earning Ratio ini dilakukan untuk menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio sebagai bahan 

pertimbangan bagi investor yang akan melakukan investasi pada suatu 

perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio. Rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Dividend Payout 

Ratio, Total Asset Turnover, dan Firm Size. 

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal yang 

dimiliki perusahaan. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian 
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perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang 

dimiliki perusahaan (Riadi, 2013). Semakin tinggi ROE maka semakin 

meningkatnya laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan atas modal yang 

diinvestasikan dalam perusahaan. Dengan semakin tingginya ROE maka 

mencerminkan perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan 

efektif atas ekuitas atau modal yang dimiliki dan menghasilkan laba. Dengan 

semakin tingginya laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan maka kemampuan 

perusahaan untuk memberikan return kepada para pemegang saham akan semakin 

besar. Dengan semakin meningkatnya kemampuan perusahaan dalam memberikan 

return maka akan mempengaruhi minat pemegang saham untuk berinvestasi yang 

berakibat pada meningkatnya permintaan akan saham perusahaan tersebut. 

Dengan semakin meningkatnya permintaan saham tersebut maka akan 

meningkatkan harga saham perusahaan. Dengan meningkatnya harga saham per 

lembar maka akan membuat nilai PER menjadi tinggi juga. Oleh karena itu 

semakin besarnya ROE maka nilai PER akan meningkat juga. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisona (2013) dan Agustina (2016) yang 

menyatakan bahwa Return On Equity berpengaruh terhadap Price Earning Ratio. 

Selain itu terdapat variabel Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan 

salah satu bagian dalam rasio leverage. Ratio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa besar proporsi untuk hutang dan ekuitas yang digunakan perusahaan 

untuk membiayai kegiatan operasionalnya (Riadi, 2013). Semakin tinggi DER 

menandakan kegiatan operasional perusahaan lebih banyak dibiayai dengan 

menggunakan hutang daripada dengan menggunakan ekuitas atau modal sendiri. 
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Hal ini akan menimbulkan risiko yang semakin tinggi bagi perusahaan apabila 

perusahaan tidak dapat menggunakan hutang tersebut dengan efektif. Perusahaan 

lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan menggunakan modal 

karena perusahaan ingin mendapatkan keuntungan atau profit yang lebih besar 

dibandingkan dengan hanya menggunakan modal perusahaan. Apabila perusahaan 

tidak dapat menggunakan hutang dengan baik atau efektif maka keuntungan yang 

akan didapat perusahaan tidak akan maksimal dan perusahaan juga harus 

membayar beban bunga (interest expense) yang semakin besar pula. Dengan 

semakin besar beban bunga dan hutang pokok yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan maka perusahaan akan mendahulukan untuk melunasi hutang pokok 

dan bunga yang dimiliki sehingga laba yang dimiliki oleh perusahaan akan 

menurun dan kemungkinan untuk membagikan dividen akan semakin kecil 

sehingga investor akan mempertimbangkan dalam melakukan investasi di 

perusahaan tersebut. Dengan berkurangnya minat investor terhadap saham suatu 

perusahaan maka permintaan akan saham tersebut menurun dan juga akan 

menurunkan harga per lembar saham perusahaan tersebut. Dengan harga per 

lembar saham yang menurun maka nilai PER juga akan turun. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi dan Sudiartha (2016), 

Nurdiwaty (2016), dan Riadi (2013) yang menyatakan bahwa Debt Equity Ratio 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio. 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan persentase laba yang 

didistribusikan dalam bentuk dividen tunai (Weygandt, Kimmel & Kieso, 2015). 

DPR juga dapat diartikan sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 
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membayarkan dividen per lembar saham untuk setiap laba per lembar saham yang 

dibagikan kepada pemegang saham. Semakin tinggi DPR maka semakin besar 

kemampuan perusahaan membayarkan dividen kepada para pemegang saham. 

Dengan semakin besar dividen yang dibagikan maka akan menarik investor untuk 

menanamkan dananya ke perusahaan. Dengan semakin menarik investor untuk 

menanamkan dananya maka akan membuat permintaan akan saham perusahaan 

menjadi meningkat sehingga akan membuat harga per lembar saham juga 

meningkat. Dengan harga saham per lembar meningkat maka akan meningkatkan 

nilai PER. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisona 

(2013), Agustina (2016) yang menyimpulkan bahwa Dividend Payout Ratio 

memiliki pengaruh terhadap Price Earning Ratio. 

Total Asset Turnover (TATO) adalah rasio untuk mengukur efektivitas 

penggunaan dana yang tertanam pada seluruh aktiva dalam menghasilkan 

penjualan (Mendra, 2013). Efektivitas adalah suatu ukuran seberapa jauh target 

yang diinginkan perusahaan tercapai. Semakin tinggi TATO maka semakin efektif 

penggunaan total aset untuk menghasilkan penjualan. Dengan semakin efektif 

penggunaan total aset maka penjualan akan meningkat. Dengan penjualan yang 

meningkat dan dibarengi dengan beban yang sebanding dengan benefitnya 

(efisien) maka perusahaan akan menghasilkan laba yang tinggi. Dengan laba yang 

tinggi maka kemampuan perusahaan untuk membagikan return (dividen) semakin 

besar. Dengan semakin besar dividen yang dibagikan maka akan menarik minat 

investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dengan begitu harga per 

lembar saham pun akan meningkat karena permintaan akan saham meningkat 
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sehingga akan membuat nilai PER meningkat.  Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Dewanti (2016) yang menyatakan bahwa Total Asset Turnover (TATO) 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio. 

Firm Size (Size) atau ukuran perusahaan secara umum menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mendanai operasi dan investasi yang 

menguntungkan bagi perusahaan (Aji dan Pangestuti, 2012). Ukuran perusahaan 

adalah salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan melalui 

ukuran penjualan perusahaan tersebut (Arisona, 2013). Semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk mendanai kegiatan 

operasional, investasi, dan dapat memperluas pangsa pasar perusahaan serta 

investor juga semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai 

perusahaan. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka penjualan yang 

dimiliki oleh perusahaan semakin besar juga. Dengan penjualan yang meningkat 

dan dibarengi dengan beban yang sebanding dengan benefitnya (efisien) maka 

perusahaan akan menghasilkan laba yang tinggi. Dengan semakin besarnya laba 

maka kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen akan semakin besar. 

Dengan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen maka 

akan menarik minat investasi investor sehingga permintaan akan saham 

perusahaan akan meningkat. Dengan semakin meningkatnya permintaan saham 

maka akan membuat harga saham meningkat dan akan membuat nilai PER 

meningkat juga. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aji dan Pangestuti (2012) dan 

Agustina (2016) yang menyatakan bahwa Firm Size berpengaruh terhadap Price 

Earning Ratio (PER). 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Aisyah dan Rodoni (2016) dengan beberapa pengembangan. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian Aisyah dan Rodoni (2016) yaitu: 

1. Variabel yang diteliti 

Dalam penelitian ini variabel Current Ratio dan Net Profit Margin tidak 

digunakan. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu Total Asset 

Turnover (Dewanti, 2016), variabel Debt to Equity Ratio (Kusumadewi dan 

Sudiartha, 2016) dan variabel Return on Equity dan Firm Size (Agustina, 

2016). 

2. Objek yang diteliti 

Penelitian sebelumnya menggunakan industri barang konsumsi yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian sedangkan penelitian 

penulis menggunakan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Periode penelitian 

Periode yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2011-2013, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode 2013-2016. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul 

penelitian ini yaitu “Pengaruh Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Dividend 

Payout Ratio, Total Asset Turnover, dan Firm Size Terhadap Price Earning 

Ratio Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 

2013-2016 ” 
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1.2 Batasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian masalah yang akan dibahas, adapun pembatasan 

masalah yang ditentukan pada penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return on 

Equity, Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio, Total Asset Turnover, 

dan Firm Size. 

2. Variabel dependen yang digunakan yaitu Price Earning Ratio. 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2016. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan dirumuskan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Return On Equity berpengaruh positif terhadap Price Earning Ratio? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Price Earning 

Ratio? 

3. Apakah Dividend Payout Ratio berpengaruh positif terhadap Price Earning 

Ratio? 

4. Apakah Total Assets Turnover berpengaruh positif terhadap Price Earning 

Ratio? 

5. Apakah Firm Size berpengaruh positif terhadap Price Earning Ratio? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dengan pokok permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya maka tujuan 

penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris sebagai berikut: 

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif Return on Equity 

terhadap Price Earning Ratio  

2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif Debt to Equity Ratio 

terhadap Price Earning Ratio  

3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif  Dividend Payout Ratio 

terhadap Price Earning Ratio  

4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif Total Asset Turnover 

terhadap Price Earning Ratio  

5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif Firm Size terhadap Price 

Earning Ratio  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan pokok permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan investor untuk 

menganalisis dan menilai kondisi keuangan perusahaan go public supaya 

investor maupun calon investor tidak salah dalam mengambil keputusan 
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investasi sehingga keputusan investasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan 

dari dana yang diinvestasikan.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak internal 

perusahaan yaitu manajemen dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi 

apakah kinerja yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan yang 

direncanakan dan membantu manajemen untuk mengambil keputusan terkait 

dengan Price Earning Ratio. 

3. Bagi Mahasiswa dan Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengetahuan lebih khususnya di bidang keuangan, sehingga dapat bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya sebagai referensi. 

4. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, terdapat dampak positif yang diperoleh 

untuk peneliti, yaitu menambah wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi perusahaan maupun investor terkait Price Earning Ratio 

dan dapat berpikir lebih luas dan belajar untuk menganalisis secara nyata 

dengan menggunakan penelitian ini. Selain itu dapat dijadikan sebagai data 

pendukung/telaah literatur dalam melakukan penelitian yang sejenis. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Pembuatan sistematika pembahasan dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan 

mempermudah penyampaian informasi berdasarkan aturan dan urutan yang logis 
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dari penelitian yang dilakukan. Sistem yang direncanakan untuk penulisan laporan 

skripsi terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri atau berisi 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang yang memberikan 

uraian mengenai berbagai hal yang melatarbelakangi 

permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang 

berupa uraian-uraian mengenai bab-bab penelitian. 

BAB II  : TELAAH LITERATUR 

Bab ini membahas mengenai pandangan-pandangan teoritis yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai 

pasar modal, investasi, saham, signal theory, efficiency market 

theory, analisa teknikal, analisis fundamental, definisi price 

earning ratio sebagai variabel dependen, definisi return on equity, 

debt to equity ratio, dividend payout ratio, total assets turnover, 

dan firm size sebagai variabel independen dari penelitian ini, 

pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel serta model 

penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang objek penelitian, metode 

penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengambilan sempel, serta teknik analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai objek penelitian, analisis dan 

pembahasan mengenai hasil-hasil dari penelitian, tahap analisis, 

desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya, berupa 

penjelasan teoritik, baik secara kualitatif atau kuantitatif.   

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban 

atas masalah penelitian serta tujuan penelitian yang dikemukakan 

pada Bab I. Pada bab ini juga dipaparkan tentang keterbatasan 

dari penelitian. Saran berupa usulan peneliti kepada peneliti 

selanjutnya untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada 

penelitian.  
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