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tertentu. Dengan adanya kinerja keuangan perusahaan dapat menentukan tinggi rendahnya harga 
saham di Pasar modal. Kinerja keuangan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan nilai 
perusahaan meningkat dan menyebabkan harga saham akan meningkat dan akan meningkatkan 
Price Earning Ratio. Karena dengan melihat kinerja keuangan pada perusahaan, maka investor 
dapat mengetahui perusahaan mana yang berkinerja baik dan buruk di masa yang akan datang, 
sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Dalam menganalisis 
saham ada dua teknik analisis yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis 
fundamental yaitu analisis yang digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan 
menggunakan data fundamental yaitu data keuangan yang berasal dari laporan keuangan 
perusahaan. Dalam analisis fundamental ada dua pendekatan nilai intrinsik saham yaitu 
pendekatan nilai  sekarang dan pendekatan Price Earning Ratio. Masalah dalam penelitian ini 
apakah secara simultan dan parsial Faktor Fundamental (Current Ratio, Leverage Ratio,dan 
Devidend Payout Ratio) berpengaruh terhadap Price Earning Ratio pada Perusahaan Manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh secara simultan dan parsial Faktor Fundamental terhadap Price Earning Ratio 
pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2005-2007 sebanyak 151 perusahaan. Berdasarkan kriteria purposive sampling 
diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan 
menggunakan program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan Faktor Fundamental secara simultan (Current Ratio, Leverage 
Ratio,dan Devidend Payout Ratio) berpengaruh secara signifikan terhadap Price Earning Ratio. 
Secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Price Earning Ratio dan secara parsial 
Leverage Ratio dan Devidend Payout Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Price 
Earning Ratio.  

Saran yang dapat diberikan adalah agar investor dan manajemen perusahaan memperhatikan 
faktor Leverage Ratio, Devidend Payout Ratio dan mengabaikan faktor Current Ratio baik 
dalam berinvestasi maupun penentuan kebijakan pengambilan keputusan dalam penentuan Price 
Earning Ratio.  
 


