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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

  Berdasarkan hasil penelitian Tama dan Sudaryono (2006) dengan 

judul penelitian yaitu: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Price Earning 

Ratio Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis regresi liner berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

Loan To Assets Ratio, Return on Assests Ratio, Return On Equity dan Net 

Profit Margin berpengaruh secara serentak dan signifikan terhadap Price 

Earning Ratio Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil uji signifikansi dapat diketahui bahwa hanya Return On 

Equity yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Price Earning Ratio 

Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sedangkan variabel independent yang lain tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. 

Hasil penelitian Ernawati (2007) yang dilakukan pada Perusahaan 

Manufaktur yang Listing di BEJ. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik 

secara parsial dan simultan Devident Payout Ratio, Earning Per Share dan 

Risiko Sistematik Tidak Mempunyai pengaruh yang signifikan Terhadap 

Price Earning Ratio. Penelitian Rini (2007) mengenai pengaruh faktor 

fundamental perusahaan Total Asset Turn Over dan net profit margin terhadap 
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Price Earning Ratio pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta dapat dibuktikan bahwa Total Asset Turn Over dan Net Profit 

Margin secara serentak dan signifikan berpengaruh terhadap Price Earning 

Ratio. 

Handayani (2008) melakukan penelitian terhadap industri kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel ROE, DER dan CR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

PER. Hasil analisis dapat diketahui bahwa ROE mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap PER. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Return On 

Equity yang selalu meningkat menunjukkan adanya pertumbuhan laba yang 

meningkat. 

Adapun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 

yaitu obyek penelitian, periode data penelitian dan variabel kinerja keuangan 

yang digunakan.  

 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi Pada Saham 

Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal pada saat sekarang 

untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Setiap perusahaan 

dalam mengadakan investasi aktiva tetap mengharapkan agar nantinya akan 

memperoleh kembali dana yang telah tertanam dalam aktiva-aktiva tersebut. 

Halim (2008:2) pengertian investasi adalah: “ Merupakan penempatan 

sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di 
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masa yang akan datang”. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi 

keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau 

menunjuk ke investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik 

keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya. Investasi berkonotasi gagasan 

bahwa keamanan pokok (investasi) adalah penting. Sebaliknya, spekulasi 

lebih berisiko. Dalam investasi terdapat dua atribut yang penting yaitu atribut 

tujuan dan waktu. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan 

atau perolehan modal. Atribut waktu berkaitan dengan unsur ketidakpastian 

bahwa pendapatan atau perolehan modal baru dapat dinikmati pada masa yang 

akan datang. 

Warsono (2003:2), investasi dapat diklasifikasikan dengan berbagai 

macam cara. Berdasarkan jangka waktu perputaran dananya, investasi dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Investasi jangka pendek 

Investasi yang perputarannya dananya kurang dari atau sama dengan satu 

tahun. Bentuk investasi jangka pendek ini yaitu misalnya investasinya 

pada sekuritas jangka pendek, seperti sertifikat deposito dan commercial 

paper.  

2. Investasi jangka panjang 

Investasi yang perputaran dananya lebih dari satu tahun. Bentuk investasi 

jangka panjang ini, misalnya investasi pada aktiva tetap dan surat berharga 

jangka panjang, seperti saham dan obligasi. 
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 Investasi pada saham dinilai mempunyai tingkat risiko yang lebih 

besar dibandingkan dengan alternatif lainnya seperti obligasi, deposito, dan 

tabungan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang diharapkan dari investasi 

saham bersifat tidak pasti, dimana pendapatan saham terdiri dari deviden dan 

capital gain. Return suatu investasi secara sederhana dapat dinyatakan sebagai 

suatu perbandingan antara laba yang diperoleh dari investasi dengan investasi 

awalnya. Sedangkan risiko didefinisikan sebagai suatu kemungkinan tidak 

tercapainya hasil yang diharapkan dari suatu usulan investasi.  

 Perubahan harga saham dipengaruhi oleh informasi-informasi yang 

diterima investor.  Analisis pengolahan  saham merupakan hal yang sangat 

mendasar, yang harus dilakukan oleh pemodal saham sebelum melakukan 

investasi pada suatu saham perusahaan. Dalam konteks teori (Husnan, 2010: 

288) ada 2 (dua) cara untuk melakukan analisis dalam bentuk saham yakni: 

Analisis fundamental, merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan 

data atau catatan pasar untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran 

suatu saham tertentu maupun secara keseluruhan. Para penganut analisis ini 

menyatakan bahwa: 

a. Harga saham merupakan informasi yang relevan 

b. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga diwaktu lalu 

c. Karenanya pola tersebut akan berulang 

Para technical analist menganggap bahwa efek yang di pertekstilkan 

di pasar modal semata-mata sebagai barang tekstilan, sehingga faktor 
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fundamental di kesampingkan. Secara garis besar faktor-faktor yang banyak di 

perhatikan oleh technical analist adalah sebagai berikut : 

a. Keadaan dan kekuatan pasar 

Kepemilikan efek yang paling tepat dan jangka waktu investasi di 

tentukan oleh keadaan pasar. Apabila pasar dalam keadaan optimistik 

(bullish) maka tidak ada masalah bagi investor untuk memiliki berbagai 

macam efek. Tetapi dalam keadaan lesu (bearish) investasi jangka 

pendek perlu mempertimbangkan kapital loss yang cukup besar. 

b. Fluktuasi kurs efek 

Perkembangan kurs efek berkaitan dengan keadaan pasar efek tersebut di 

masa lalu, sekarang dan kecenderungannya di masa mendatang. Para 

technical analist percaya pergerakan kurs efek mempunyai situs dan 

interval waktu tertentu. Ini sudah di buktikan dari pengamatan yang di 

lakukan secara seksama. Dengan mempelajari kurs efek dari waktu 

kewaktu mereka berharap hasilnya dapat di pakai untuk memprediksi 

pergerakan kurs di masa mendatang. 

c. Volume dan frekwensi transaksi 

Faktor ini perlu di ketahui untuk melihat apakah saham tersebut 

merupakan saham yang aktif di pertekstilan atau tidak, yang selanjutnya 

dapat mengetahui likuiditas saham tersebut biasanya mengalami 

peningkatan harga. 

Kedua, analisis Fundamental yaitu bahwa setiap investasi saham 

mempunyai landasan yang kuat yang disebut nilai interinsik yang dapat 
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ditentukan melalui suatu analisis yang sangat hati-hati terhadap kondisi 

perusahaan pada saat sekarang dan prospeknya dimasa mendatang. nilai 

interinsik merupakan suatu fungsi dari faktor-faktor perusahaan yang 

dikombinasikan untuk menghasilkan suatu keuntungan (return) yang 

diharapkan dengan suatu risiko yang melekat pada saham tersebut. Nilai inilah 

yang diestimasikan oleh para pemodal atau analis, dan hasil dari estimasi ini 

dibandingkan dengan nilai pasar sekarang (current market price) sehingga 

dapat diketahui saham- saham yang overprice maupun underprice. 

 Secara terperinci faktor-faktor fundamental di identifikasikan sebagai berikut:  

a. Kemampuan manajemen perusahaan  

 Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya 

sangat ditentukan oleh kemampuan integritas dan profesionalisme 

manajemen. Manajemen harus mampu menganalisis keadaan dan 

perubahan yang terjadi serta mengambil langkah penyesuaian yang tepat. 

b. Prospek dan perkembangan perusahaan 

Dalam menganalisa prospek dan perkembangan perusahaan, 

investor harus mengetahui sejauh mana peranan perusahaan dalam 

perekonomian nasional. Ini dapat di lakukan dengan melihat sejauh mana 

produk perusahaan dalam persaingan dengan industri sejenis baik 

domestik dan asing mampu bertumbuh dan berkembang. Selain itu 

perkembangan perusahaan juga di tentukan oleh market share yang ada. 
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c. Rentabilitas perusahaan 

Investor perlu mengetahui rentabilitas (kemampuan menghasilkan 

keuntungan) perusahaan mengingat beban resiko yang melekat pada 

investasi. Informasi ini dapat di peroleh perusahaan dengan membuat data 

dari laporan keuangan perusahaan. Rentabilitas ini akan sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam melakukan 

pembayaran deviden dan peningkatan pendapatan per lembar saham 

d. Hak dan kewajiban investor 

Untuk itu perlu kiranya investor menyadari hal-hal sebagai yaitu sebagai 

berikut : 

1) Investor telah menyadari salah satu pemilik perusahaan 

2) Siap menanggung resiko atas segala yang telah di investasikan dalam 

bentuk saham. 

Husnan (2010:285) dalam membuat model peramalan harga saham 

langkah penting adalah melakukan identifikasi atas faktor-faktor fundamental 

(seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan deviden dan 

sebagainya) yang diperkirakan mempengaruhi harga saham. Contoh model 

peramalan harga saham yang sederhana dengan mengandalkan atas variabel-

variabel: 

a. Pertumbuhan penjualan 

b. Nilai penjualan 

c. Penghasilan luar operasi (kalau ada) 
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d. Net profit margin (yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total 

penjualan) 

e. Price Earnings Ratio (PER) 

Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham sangat banyak, 

maka untuk melakukan analisis fundamental diperlukan tahapan analisis 

(Masiyah, 2005:166-167). Tahapan yang dilakukan diawali dengan: 

a. Fundamental Ekonomi atau Pasar 

Analisis ekonomi bertujuan untuk mengetahui jenis serta prospek 

bisnis suatu perusahaan, aktivitas ekonomi akan mempengaruhi laba 

perusahaan. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara rendah pada 

umumnya tingkat laba yang dicapai oleh perusahaan juga rendah. Jadi tingkat 

ekonomi yang sehat akan mendukung perkembangan perusahaan. 

b. Fundamental Industri 

Dalam analisis industri perlu diketahui kelemahan da kekuatan jenis 

industri perusahaan yang bersangkutan. Pengetahuan yang memadai menganai 

dinamika industri dari perusahaan yang bersangkutan akan sangat membantu 

analisis atau investor dalam melakukan analisis industri. Hal-hal penting yang 

perlu dipertimbangkan para investor dan analisis saham antara lain penjualan 

dari perusahaan, kondisi persaingan dan harga saham perusahaan sejenis. 

c. Fundamental Emiten 

Analisis perusahaan dimaksudkan untuk mengetahui kinerja 

perusahaaan. Para investor memerlukan informasi yang relevan tentang 

perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan investasi informasi tersebut 
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termasuk informasi internal dan eksternal perusahaan yang antara lain tentang 

informasi laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu. 

2. Price Earning Ratio (PER) 

Salah satu pendekatan yang populer yang menggunakan nilai earning 

untuk mengistimasi nilai intrinsik adalah pendekatan PER (price earning 

ratio) atau disebut juga pendekatan earning multiplier. PER (Price Earning 

Ratio) menunjukkan ratio dari harga saham terhadap earning. Rasio ini 

menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap 

kelipatan dari earning, (Jogiyanto, 2007: 89). 

PER menggambarkan appresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. PER dihitung dalam satuan kali. Bagi 

pemodal, semakin kecil PER suatu saham semakin bagus karena saham 

tersebut termasuk murah. (Darmadji dan Fakruddin, 2005:140) 

Price earning ratio digunakan secara luas oleh investor sebagai 

panduan umum untuk mengukur nilai saham. Price earning ratio yang tinggi 

menunjukkan bahwa investor bersedia untuk membayar dengan harga 

premium untuk saham perusahaan. Price earning ratio akan dihitung dengan 

cara sebagai berikut:  (Gorrison dan Norren, 2004: 788). 

EPS
persahampasar  hargaPER   

Price earning ratio mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. 

Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut investor (atau calon 

investor), meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-
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rasio ini. Rasio ini dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: (Hanafi 

dan Halim, 2003: 85). 

SharePer  Earning
persahampasar  hargaPER   

Misalnya untuk perusahaan ABC, harga pasar saham per lembar sebesar 

Rp. 66.875,-, Earning Per-share (EPS atau earning per-lembar saham) adalah 

6,38. EPS perusahaan ABC dapat dihitung sebagai berikut: 

6,38
66,875PER  = 10,5 kali 

Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh tinggi (mempunyai 

prospek baik) mempunyai PER yang tinggi, sebaliknya perusahaan yang 

diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah akan mempunyai PER rendah. 

Dari segi investor, PER yang terlalu tinggi barangkali tidak menarik karena 

harga saham barangkali tidak naik lagi, yang kemungkinan untuk 

memperoleh capital gain akan lebih kecil. PER memperlihatkan seberapa 

besar harga yang para investor bersedia untuk membayar setiap laba yag 

dilaporkan.  

3. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan (Tampubolon, 2005:20) yaitu: Pengukuran kinerja 

perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan 

keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan 

rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Kinerja keuangan yaitu alat untuk 

mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur 

permodalannya. Penilaian kinerja perusahaan harus diketahui output maupun 
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inputnya. Output adalah hasil dari suatu kinerja karyawan atau perusahaan, 

sedangkan input adalah keterampilan atau alat yang digunakan untuk 

mendapatkan hasil tersebut. 

Penilaian kinerja keuangan menurut Tampubolon (2005:20) dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Variabel Return On Equity  (ROE) 

Rentabilitas modal sendiri merupakan alat ukur yang digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan modal sendiri perusahaan 

dalam memperoleh laba. Perhitungan rentabilitas ini mempunyai peranan 

yang sangat penting agar perusahaan dapat memutuskan apakah 

perusahaan harus menambah atau mengurangi modal sendiri dalam 

rangka melakukan efisiensi. Disamping itu dapat juga dibuat sebagai 

dasar perencanaan dalam rangka perluasan usaha, apakah perusahaan 

perlu memenuhi dananya dari luar atau dipenuhi dari modal sendiri. 

Hanafi dan Halim (2005:177) Return On Equity atau sering disebut 

juga dengan Return on Common Equity. Dalam bahasa Indonesia, istilah 

ini sering diterjemahkan sebagai Rentabilitas Saham Sendiri (Rentabilitas 

Modal Saham). Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan 

ukuran profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang bisa 

dialokasikan ke pemegang saham. Seperti diketahui, pemegang saham 

mempunyai klaim residual (sisa) atas keuntungan yang diperoleh. 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk 
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membayar bunga hutang, kemudian saham preferen, baru kemudian 

(kalau ada sisa) diberikan ke pemegang saham biasa. 

Syamsudin (2009:58) menyatakan bahwa return on equity 

merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia 

bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang 

saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam 

perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau 

penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. 

Hasil atas hak pemegang saham merupakan alat pengukur kinerja 

keuangan yang paling populer diantara para penanam modal dan manajer 

senior. ROE merupakan ukuran efisiensi yang dicapai perusahaan dalam 

mendayagunakan modal para pemilik. ROE dapat dicari dengan 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dikurangi deviden 

saham preferen dengan modal. 

Tiga penentu ROE yaitu meliputi: 

a. Profit Margin 

 Adalah mengukur bagian tiap penjualan yang diturunkan 

melalui perhitungan rugi laba menjadi laba bersih. Rasio ini penting 

karena mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang 

ditetapkan perusahaan dan kemampuan untuk mengendalikan badan 

usaha. 

b. Asset Turnover 

Rasio ini merupakan ukuran intensitas modal (capital intencity), 

dengan perputaran aktiva yang rendah menunjukkan suatu bisnis 
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dengan intensitas modal yang tinggi dan perputaran aktiva yang 

tinggi menunjukkan sebaliknya. 

c. Financial Leverage 

 Financial Leverage adalah penggunaan hutang (debt), tingkat 

leverage  keuangan modal (equity) dalam pembelanjaan pasif 

perusahaan. Sartono (2004:131) Return on equity termasuk kedalam 

kelompok rasio profitabilitas. Return on equity mengukur perusahaan 

memperoleh laba  yang tersedia bagi para pemegang saham 

perusahaan. Semakin besar ROE menandakan saham prioritas yang 

bisa dihasilkan dari setiap lembar saham, secara sistematis dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

ROE = 
Sendiri Modal

PajakSetelah  Laba  

Dengan demikian return on equity dapat diartikan sebagai 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

menggunakan modal sendiri yang bekerja pada perusahaan tersebut. 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya return on equity suatu 

perusahaan yaitu dengan jalan membandingkan laba yang diperoleh 

dari perusahaan pada periode tertentu dengan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba tersebut pada periode yang bersangkutan. Dalam 

menghitung return on equity laba yang diperhitungkan adalah laba 

setelah pajak. Modal kerja yang diperhatikan adalah modal kerja 

sendiri untuk menghasilkan laba tersebut.  
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Pada sisi yang lain ROE merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang berpengaruh dalam pencapaian tingkat return 

saham yang diharapkan oleh investor, mengingat rasio ini merupakan 

suatu ukuran daripenghasilan (income) yang tersedia atas modal yang 

telah diinvestasikan kepada perusahaan. Semakin besar rasio ini 

maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memberikan 

keuntungan kepada pemilik saham. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara ROE dengan 

tingkat pengembalian investasi yang dilakukan. Dimana semakin 

tinggi tingkat prosentase ROE maka semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian return saham yang akan diterima oleh investor. 

(Syamsudin, 2009:58) 

2. Debt Equity Ratio  

Rasio jumlah hutang terhadap jumlah harta biasanya 

disebut rasio hutang (debt ratio), yang mengukur prosentase jumlah 

dana yang disediakan para kreditur, yang termasuk hutang adalah 

kewajiban lancar dan semua obligasi (hutang jangka panjang).  Para 

kreditur lebih menyukai rasio hutang (debt ratio) yang modern 

karena semakin rendah rasio tersebut semakin diperingan kerugian 

kreditur kalau terjadi likuidasi. 

Menurut Horne & Wachowicz (2005:138) menyatakan 

bahwa debt equity ratio merupakan rasio hutang terhadap modal 

sendiri yang diperoleh dengan membagi total hutang dengan total 
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aktivanya. Dengan demikian rasio ini dapat diketahui dengan rumus 

sebagai berikut: 

DER = 
Sendiri Modal

Hutang Total  

Menurut Husnan (2005:207) menyatakan bahwa “Rasio 

total hutang dengan total aktiva merupakan rasio yang mengukur 

prosentase penggunaan dana yang berasal dari kreditur”. Para 

kreditur lebih menyenangi rasio hutang yang rendah, karena semakin 

rendah rasio hutang semakin besar pula perlindungan yang diperoleh 

para kreditur pada keadaan likuidasi.  

Rasio ini memiliki tujuan yang sama dengan rasio hutang 

terhadap ekuitas. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan 

hutang bagi perusahaan dengan jalan menunjukkan persentase aktiva 

perusahaan yang didukung oleh pendanaan hutang. Rasio ini 

menunjukkan bahwa semakin besar persentase pendanaan berasal 

dari ekuitas pemegang saham, semakin tinggi rasio hutang terhadap 

total aktiva semakin besar resiko keuangan, semakin rendah rasio ini 

semakin rendah pula resiko keuangan. 

Pemilik perusahaan lebih menyukai rasio ini lebih tinggi 

dengan adanya pertimbangan: 

1. Memperbesar tingkat keuntungan. 

2. Karena mengeluarkan saham baru berarti mengurangi kendali 

perusahaan. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

apabila rasio hutang lebih tinggi bisa timbul kemungkinan bahwa 

para pemilik perusahaan akan terlalu berani berspekulasi karena 

bagian modal milik sendiri yang terlibat pada usaha tersebut adalah 

sangat terbatas. 

3. Perputaran Asset Total (Total Asset Turnover)  

Adalah rasio keuangan yang mengukur bagaimana 

perusahaan secara efektif mengelola asset-assetnya atau aset-aset 

yang dimilikinya dalam rangka untuk meningkatkan volume 

penjualan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin efektif dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio ini 

digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat asset tertentu yang 

dimiliki perusahaan, apakah sudah sesuai dan beralasan, sangat 

tinggi, atau sangat rendah. Pada prinsipnya semakin tinggi rasio 

aktivitas, maka semakin efektif perusahaan dalam mendayagunakan 

sumber dayanya.  

Rasio aktivitas dapat diukur dengan 2 rasio yaitu: 

(a) Perputaran Asset Tetap (Fixed Asset Turnover-FAT) 

Adalah kemapuan aktivitas (efisiensi) dana yang tertanam 

dalam keseluruhan asset tetap perusahaan dalam suatu periode 

tertentu dengan jumlah keseluruhan asset. Menurut Harahap 

(2010:309), rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus: 

Perputaran Asset Tetap=
TetapAsset 

Penjualan  
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(b) Perputaran Asset Total (Total Asset Turnover) 

Adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dana yang 

tertanam dalam keseluruhan asset berputar dalam suatu periode 

tertentu atau kemampuan perusahaan dalam mengelolah sumber 

dana dalam menghasilkan pendapatan (revenue). Menurut 

Harahap (2010:309) rasio ini dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

Perputaran Asset Total=
Asset Total

Penjualan  

4. Current Ratio  

Menurut Darsono dan Ashari (2005:52) menyatakan 

bahwa rasio lancar (current ratio) yaitu kemampuan aktiva lancar 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan 

aktiva lancar yang dimiliki. Rumus rasio lancar yaitu dengan 

membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar yang dimiliki, 

yaitu: 

Current ratio = 
Lancar  Pasiva
Lancar  Aktiva  

Menurut Munawir (2005:72) menyatakan bahwa: “Rasio 

ini merupakan rasio yang paling umum digunakan untuk 

melakukan analisis posisi modal kerja suatu perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar perusahaan ada sekian 

kalinya hutang jangka pendeknya. 
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4. Hubungan Antara Kinerja Keuangan Dengan Price Earnings Ratio 

(PER) 

Pada dasarnya para investor sangat berkepentingan terhadap 

kinerja keuangan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan dimana 

mereka akan melakukan investasi. Hal tersebut dikarenakan melalui 

penilaian atas kinerja keuangan yang telah dicapai para investor akan 

menilai sukses tidaknya perusahaan dalam mengelola atas modal kerja 

yang telah dimilikinya dan melalui penilaian kinerja keuangan akan 

diketahui stabilitas serta kontinuitas atau kelangsungan perusahaan. 

Mengenai perubahan harga saham, banyak informasi yang dapat 

diterima oleh para investor, salah satu informasi tersebut yaitu berasal 

dari faktor fundamental. Faktor fundamental merupakan informasi yang 

berkenaan dengan kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan itu sendiri 

berkaitan dengan kondisi internal perusahaan, industri sejenis dan 

prospek perusahaan.  Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan 

usahanya sangat ditentukan oleh kemampuan integritas dan 

profesionalisme manajemen. Manajemen harus mampu mengendalikan 

keadaan dan perubahan yang terjadi serta mengambil langkah 

penyesuaian yang tepat. Penyesuaian perlu di lakukan untuk mengurangi 

kemungkinan adanya kerugian karena adanya perubahan tersebut. Kinerja 

keuangan dapat digunakan untuk mengetahui penghasilan yang tersedia 

bagi pemilik perusahaan atas modal sendiri yang diiliki oleh perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan analisis Return On Equity (ROE), 
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untuk mengetahui atau mengukur berapa besarnya komposisi hutang atas 

permodalan yang dimiliki yaitu dengan menggunakan Debt Equity Ratio, 

selain itu investor harus mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memberikan jaminan likuditasnya yaitu dengan menggunakan Current 

Ratio serta kemampuan melakukan pengelolaan total aktiva yang dimiliki 

dengan menggunakan analisis Total Asset Turn Over (TATO). Dari 

keempat variabel kinerja tersebut maka dapat diketahui seberapa besar 

mempengaruhi besarnya kemampuan perusahaan untuk menarik minat 

investor untuk berinvestasi di perusahaan yaitu terkait dengan tingkat 

keuntungan yang ditawarkan dalam hal ini dapat diketahui melalui Price 

Earnings Ratio (PER). (Tampubolon, 2005:20). 

Secara teori keterkaitan masing-masing variabel dapat diuraikan 

yaitu adanya keterkaitan antara kinerja keuangan perusahaan dengan 

Price Earnings Ratio (PER) yaitu tinggi rendahnya Price Earnings Ratio 

(PER) dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan perusahaan, 

dimana perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik 

(mempunyai prospek yang baik) memiliki kecenderungan memiliki PER 

yang tinggi, sebaliknya perusahaan yang mempunyai pertumbuhan 

kinerja keuangan yang rendah maka dengan sendirinya  PER yang 

rendah. (Hanafi dan Halim, 2003:85). 

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa investor perlu 

mengetahui kinerja keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan. 

Informasi ini dapat di peroleh perusahaan dengan membuat data dari 
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laporan keuangan perusahaan atau kinerja keuangan. Melalui penilaian 

kinerja keuangan maka para investor akan mempunyai suatu gambaran 

untuk menentukan perusahaan mana yang tepat untuk sarana berinvestasi, 

hal tersebut dikarenakan kinerja keuangan perusahaan secara langsung 

akan mempengaruhi terhadap Price Earnings Ratio (PER) yang 

ditawarkan perusahaan. 

5. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian menunjukkan alur penelitian yang akan 

dilakukan, dimana akan dilakukan analisis terhadap pengaruh kinerja 

keuangan perusahaan dalam hal ini adalah Return On Equity (ROE), Debt 

Equity Ratio (DER), Total Asset Turn Over (TATO) dan Current Ratio 

(CR) tahunan yaitu tahun 2008-2011 terhadap Price Earnings Ratio (PER) 

pada perusahaan pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45. 

Adapun secara lengkap gambar kerangka pikir penelitian dapat disajikan 

pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

Kinerja Keuangan 
1.Return On Equity  
2.Debt Equity Ratio 
3.Total Asset Turn Over  
4.Current Ratio 

Price Earning 
Ratio (PER) 
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Berdasarkan gambar 2.1 maka dapat diketahui adanya keterkaitan 

antara kinerja keuangan terhadap Price Earnings Ratio (PER) pada 

perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45. 

6.  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi 

dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. 

Dengan demikian dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu: 

1. Kinerja keuangan yang meliputi Return On Equity (ROE), Debt Equity 

Ratio (DER), Total Asset Turn Over (TATO) dan Current Ratio (CR) 

mempunyai pengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER) pada 

perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45. 

2. Return On Equity (ROE) mempunyai pengaruh dominan terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45. 


