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Penilaian atas saham merupakan kegiatan yang sangat penting. Salah satu metode 

penilaian saham tersebut adalah Price Earning Ratio (PER). Metode ini mendasarkan diri atas 
rasio antara harga saham per lembar yang berlaku di pasar modal terhadap tingkat keuntungan 
bersih yang tersedia bagi pemegang saham. PER dapat diartikan sebagai indikator kepercayaan 
pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Permasalahan 
penelitian ini adalah adakah pengaruh CR, DER, Size dan ATO terhadap PER perusahaan real 
estate dan property di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
mendiskripsikan pengaruh CR, DER, Size dan ATO terhadap PER. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan real estate dan property di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2006-2008 sebanyak 49 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode random sampling dan diperoleh sebanyak 33 perusahaan. Ada lima 
variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: PER, CR, DER, Size dan ATO. Alat 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dimana data yang digunakan merupakan 
data sekunder. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan pengujian hipotesis uji simultan (F) dan uji parsial (t).  

Hasil analisis regresi data menunjukkan persamaan sebagai berikut Y=            -
105.982+10.221(X1)+7.376(X2)+4.537(X3)+60.105(X4), dimana secara simultan (CR, DER, Size 
dan ATO) berpengaruh signifikan terhadap PER sebesar 43.6 % dan selebihnya 56.4 % 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Secara parsial variabel likuiditas, leverage dan 
aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap PER. 

Simpulan penelitian ini adalah ada pengaruh antara liquidity, leverage, size dan activity 
terhadap PER secara simultan, sedangkan secara parsial hanya liquidity dan leverage dan activity 
yang berpengaruh terhadap PER. Disarankan investor dalam memprediksi nilai PER akan lebih 
optimal jika menggunakan CR, DER dan ATO sebagai pertimbangan sebelum berinvestasi. 

 


