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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Debt to Equity Ratio (Rasio Solvabilitas/Leverage)

Rasio solvabilitas/leverage adalah salah satu rasio yang digunakan untuk

mengukur seberapa jauh mana perusahaan dibelanjakan dengan menggunakan

hutang/pinjaman dari pihak lain (Husnan, 2001). Leverage dapat dibagi menjadi 2

macam yaitu Operating Leverage merupakan penggunaan aktiva dengan biaya

tetap dengan harapan bahwa revenue yang dihasilkan oleh penggunaan aktiva

akan cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel dan Financial

Leverage merupakan penggunaan dana dengan beban tetap itu adalah dengan

harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa (Riyanto, 1997).

Brigham (1998) mengatakan bahwa,  pembiayaan hutang atau leverage keuangan

mempunyai tiga implikasi penting yaitu :

1. Memperoleh dana melalui hutang yang dapat membuat para pemegang saham

dapat mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang

terbatas.

2. Kreditur melihat ekuitas dalam memberikan margin pengaman sehingga jika

pemegang saham hanya memberikan sebagian kecil dari total pembiayaan

maka resiko perusahaan sebagian besar ada pada Kreditur.
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3. Jika perusahaan mempeoleh pengembalian yang besar atas investasi yang

dibiayai dengan hutang dengan pembayaran bunga, maka pengembalian atas

modal pemilik akan lebih besar.

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pembelanjaan oleh

pemilik dibandingkan dengan pembelanjaan yang disediakan oleh kreditur dalam

mendanai total aktiva perusahaan. Semakin besar leverage menunjukan bahwa

dana yang disediakan oleh pemilik dalam membiayai investasi perusahaan

semakin kecil, atau tingkat penggunaan hutang yang dilakukan perusahaan

semakin besar  (Rahmat, 2005).

Debt to Equity Ratio (DER) salah satu  rasio yang  mewakili rasio

solvabilitas/leverage yang  digunakan untuk mengukur tingkat Financial

leverage (pengungkit hutang keuangan) terhadap total shareholder equity.

Semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER)  menunjukan semakin rentang

terhadap fluktuasi kondisi perekonomian.

Sartono (2001),  Rumus Debt to Equity Ratio (DER) secara sistematis adalah

sebagai berikut :

Debt to Equity Ratio (DER)  = Total Debt

Total Equity

Ket :

Total Debt =  Total Hutang

Total Equity =  Total Modal Sendiri
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2.1.2 Dividend Payout Ratio (Rasio Aktivitas)

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan persentase jumlah tertentu dari

pendapatan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham dalam

bentuk tunai. Menurut Indroyono dan Basri (2002), Dividend Payout Ratio (DPR)

merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang

didapatkan dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Dividend Payout

Ratio (DPR) digunakan untuk mengukur seberapa besar bagian dari laba bersih

yang digunakan sebagai dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Dividend Payout Ratio (DPR) akan memperlihatkan seberapa besar pengaruh

keputusan kebijakan dividen terhadap kondisi perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya Dividend Payout Ratio (DPR) adalah

sebagai berikut :

1. Faktor Likuiditas, semakin tinggi tingkat likuiditas maka meningkatnya

Dividend Payout Ratio (DPR) dan sebaliknya semakin rendah tingkat

likuiditas maka menurun Dividend Payout Ratio (DPR).

2. Kebutuhan dana untuk melunasi hutang perusahaan, semakin besar dana

untuk melunasi hutang baik untuk obligasi hipotek dalam tahun tersebut yang

diambil dari kas maka akan berakibat menurunya  tingkat Dividend Payout

Ratio (DPR) dari perusahaan tersebut.

3. Tingkat ekspansi yang direncanakan perusahaan, semakin tinggi tingkat

ekspansi yang direncanakan perusahaan berakibat mengurangi Dividend
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Payout Ratio (DPR) karena lab yang diperoleh diutamakan untuk menambah

modal perusahaan.

4. Faktor pengawasan, semakin terbukanya perusahaan atau semakin banyaknya

pengawas cenderung akan memperkuat modal sendiri sehingga

mengakibatkan kenaikan Dividend Payout Ratio (DPR).

5. Ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang berkaitan dengan laba perusahaan

maupun yang berkaitan dengan pembayaran dividen, maka akan berpengaruh

terhadap tingkat Dividend Payout Ratio (DPR) yang dihasilkan perusahaan.

6. Pajak kekayaan atau penghasilan pemegang saham, apabila para pemegang

saham adalah golongan dari ekonomi lemah yang bebas pajak maka Dividend

Payout Ratio (DPR) lebih tinggi dibandingkan apabila para pemegang saham

para golongan ekonomi kuat yang kena pajak.

Baridwan (2004),  Rumus sistematis Dividend Payout Ratio (DPR) adalah sebagai

berikut :

Dividend Payout Ratio (DPR) = Dividend Per Share (DPS)

Earning Per Share (EPS)

Ket :

Dividend Per Share =  Dividen Per Lembar Saham

Earning Per Share = Laba Bersih  Per Lembar Saham

2.1.3 Return On Equity (Rasio Profitabilitas/Rentabilitas)

Rasio Keuntungan (Profitability Ratio) atau Rentabilitas, yaitu rasio yang

menunjukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kentungan dari

penggunaan modal perusahaan. Return On Equity (ROE) merupakan salah satu
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rasio yang mewakili rasio keuntungan (Profitability Ratio). Return On Equity

(ROE) merupakan salah satu  alat pengukur efisiensi perusahaan dalam

kemampuan perusahaan untuk mengelola modal dari pemegang saham  dalam

menghasilkan laba yang diharapkan perusahaan. Return On Equity (ROE)  sering

disebut rentabilitas modal sendiri.  Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari

sudut pandang para pemegang saham.

Return On Equity (ROE) berkaitan dengan komposisi sumber pendanaan

perusahaan dalam kegiatan  produksi perusahaan.  Dalam asumsi normal, Return

On Equity (ROE) akan diperoleh rendah kalau hanya  dengan mengandalkan

modal sendiri. Jadi jika penggunaan hutang dalam pembiayaan perusahaan

meningkat, maka Return On Equity (ROE) akan meningkat dengan sendirinya

karena perusahaan dalam pembiayaan modal tidak hanya mengandalkan modal

sendiri saja tetapi juga menggunakan modal tambahan berupa hutang (pinjaman)

dari pihak lain.

Rumus sistematis Return On Equity (ROE) adalah sebagai berikut :

Return On Equity (ROE)   =       Laba Bersih

Total Ekuitas

2.4 2.4 Price Earning Ratio (Rasio Aktivitas)

Price Earning Ratio (PER) merupakan salah satu aspek keuangan yang sangat

penting bagi para manajer dan para analis. Model Price Earning Ratio (PER)

konsisten dengan nilai sekarang karena mempertimbangkan nilai instrinsik suatu

saham atau bursa saham agregat dan menggambarkan seberapa besar para investor
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bersedia membayar keuntungan yang dihasilkan perusahaan terhadap para

pemegang saham perusahaan tersebut.

Price Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan antara harga saham (Market

Price) dengan laba bersih  per lembar saham (Earning Per Share) dari saham

perusahaan tersebut (Sartono, 2001). Kegunaan Price Earning Ratio (PER) adalah

untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu perusahaan

terhadap kinerja perusahaan yang dicerminkan denga laba bersih per lembar

saham (Earning Per Share) perusahaan (Ang, 1997). Hasil Price Earning Ratio

(PER) yang tinggi menandakan bahwa para pemegang saham mempunyai

kepercayaan yang besar atas prospek masa depan perusahaan tersebut.

Faktor yang menyebabkan  besar kecilnya Price Earning Ratio (PER)  menurut

Husnan (2001) adalah sebagai berikut :

1. Dividend Payout Ratio (DPR), menunjukan besar kecilnya dividen yang akan

dibayarkan perusahaan kepada para pemegang saham dari laba perusahaan

dengan kata lain semakin tinggi Dividend Payout Ratio (DPR) maka semakin

tinggi tingkat Price Earning Ratio (PER) akibat laba yang dijadikan dividen

semakin tinggi menandakan kondisi perusahaan yang dalam keadaan baik.

2. Tingkat return yang syaratkan yang merupakan tingkat return yang

disyaratkan para pemegang saham sebagai kompensasi atas resiko yang harus

ditanggung investor. Semakin tinggi resiko secara tidak langsung para

pemegang saham mengharapkan return yang tinggi akan resiko yang harus

diambil perusahaan cukup berbahaya.
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3. Tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan, merupakan fungsi dari

besarnya Return On Equity (ROE).

Beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya Price Earning Ratio (PER) yaitu

a. Kenaikan Price Earning Ratio (PER) disebabkan oleh

1. Harga saham yang meningkat  dan laba per lembar saham yang

meningkat

2. Harga saham yang tetap dan laba per lembar saham yang juga tetap

3. Harga saham yang menurun dan laba per lembar saham yang menurun

4. Persentase kenaikan harga saham lebih besar daripada persentase

kenaikan laba per lembar saham

5. Persentase penurunan harga saham lebih besar daripada persentase

penurunan laba per lembar saham

b. Penurunan Price Earning Ratio (PER) disebabkan oleh

1. Harga saham yang menurun   dan laba per lembar saham yang menurun

2. Harga saham yang tetap dan laba per lembar saham yang juga tetap

3. Harga saham yang menurun dan laba per lembar saham yang meningkat

4. Persentase kenaikan harga saham lebih besar daripada persentase

kenaikan laba per lembar saham

5. Persentase penurunan harga saham lebih besar daripada persentase

penurunan laba per lembar saham

Hasil Price Earning Ratio (PER) yang tinggi menandakan bahwa para pemegang

saham mempunyai keyakinan yang besar atas prospek masa depan perusahaan.



17

Menurut Andriyatno (2010), semakin tinggi Price Earning Ratio (PER), maka

semakin tinggi harga per lembar saham dibandingkan pendapatan per lembar

sahamnya. Perusahaan dengan Price Earning Ratio (PER) yang tinggi

mengidentifikasi perusahaan mempunyai risiko yang rendah, pertumbuhan dari

dividen yang diharapkan tinggi dan perusahaan yang diharapkan memiliki rata-

rata dengan Dividend Payout Ratio (DPR)  yang juga tinggi.

Fuller dan Farrel (1987), Rumus sitematis Price Earning Ratio (PER) adalah

sebagai berikut :

Price Earning Ratio (PER)  = Price Per Share

Earning Per Share

Ket :

Price Per Share = Harga Saham  Per Lembar Saham

Earning Per Share =  Laba Bersih Per Lembar Saham

Sedangkan menurut Abdul Halim (2005), Price Earning Ratio dapat dihitung

dengan rumus sebagai berikut :

Price Earning Ratio (PER) =   P0 atau    PER =     (1 - RR) ......................(1)

EPS1 (i - g)

Ket :

P0 = harga saham yang layak dibeli

EPS1 = Laba per saham – LPS (earning per share) tahun mendatang

RR = bagian dari laba perusahaan yang ditahan dalam perusahaan

I = tingkat pengembalian yang diminta
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G = pertumbuhan dividen

EPS = Laba bersih setelah pajak
Jumlah lembar saham

Harga saham akan tergantung pada asumsi:

a. Suku bunga (r) yang digunakan.

b. Proyeksi dividen kedepan

Secara umum harga saham merupakan net present value dari arus dividen yang

akan diperoleh ke depan (dividend discounted models/DDMs). Maka berdasarkan

kepada hal tersebut, harga saham adalah:

P = D1/(1+k)1+D2(1+k)2+D3(1+k)3+...+Dn(1+k)n …(2)

atau

P = Σ Dt/(1+k)t................................................................(3)

Dimana :

Dt = dividen yang diterima pada periode t

r =      tingkat suku bunga yang digunakan

Penilaian harga saham tersebut akan tergantung pada asumsi pertumbuhan dividen

kedepan [Dt = Dt-1(1+g)]. Apabila jumlah dividen yang diterima diasumsikan

sama (zero growth model) untuk seluruh periode (atau g1 = 0), sehingga :

D0 = D1 = D2 = D3 =.........................Dt ...................(4)

Maka harga saham adalah :

P = D/k........................................................................(5)

Apabila Expected Internal Rate of Return (IRR) ditentukan k* maka expected

harga saham adalah P* = D/k*. Jika harga saham di pasar lebih rendah dari
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Expected Price (P<P*) maka dapat dibeli. Sebaliknya jika harga saham di pasar

lebih tinggi (P>P*) maka dikatakan overpriced dan sebaiknya dijual.

Apabila diasumsikan bahwa pertumbuhan dividen dengan pertumbuhan yang tetap

(costant-growth models) sehingga :

Dt=Dt-1 (1+g) = D0 (1+g)t .........................................(6)

Maka harga saham adalah :

P = D0 (1+g)/(k+g) …………………….………….(7)

Jika Dividend Payout ratio (ot ) menunjukkan hubungan antara antara earning

dan dividen yang dibagi (Dt = ot Et), maka dengan DDMs dapat ditentukan harga

saham sebagai berikut:

P = Σ Dt /(1+k)t = Σ ot Et /(1+k)t .......................(8)

Berdasarkan kepada rumus untuk menghitung harga saham tersebut diatas maka

Price Earning Ratio (PER) dengan model DDMs adalah sebagai berikut:

a. Apabila diasumsikan jumlah earning tetap (Et = E untuk semua periode) dan

seluruh earning dibagikan (ot = 1) maka P/E Ratio (PER) sesuai dengan zero

growth model adalah:

P/E = PER = 1/k (ingat P = D /k = oE/k) ...........(9)

b. Untuk costant gowth model maka Price Earning Ratio (PER) dapat dihitung

sebagai berikut:

PER = o (1+g)/(k+g) .......................................(10)

(ingat P = D (1+g)/(k-g) = o E(1+g)/(k-g)
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Ket :

P = Harga saham

Dt = Dividen yang diterima pada periode t

k = Tingkat bunga atau internal rate of return

g =  Pertumbuhan dividen

o = Dividend  Payout Ratio (DPR)

Secara umum dapat dikatakan bahwa Price Earning Ratio (PER) akan semakin

tinggi dengan semakin:

a. tingginya Dividend  Payout Ratio (o)

b. tingginya pertumbuhan earning

c. kecilnya tingkat earning yang diinginkan.

2.1.5 Perbankan

2.1.5.1 Pengertian Bank

UU No. 10 Tahun 1998 (revisi UU No.14 Tahun 1992) mengatakan  bahwa yang

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun

dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang

kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali

kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit spending unti) melalui
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penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan

rakyat banyak (Taswan, 2010:6).

2.1.5.2 Jenis-Jenis Bank di Indonesia

Jenis bank ada beberapa macam sesuai dengan cara penggolongannya (Taswan,

2010:8). Adapun jenis bank tersebut yaitu :

1. Berdasarkan UU No.10 Tahun 1999 tentang perbankan :

a. Bank Umum

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2. Jenis bank dilihat dari fungsinya :

a. Bank Konvensional

b. Bank Pembangunan

c. Bank Tabungan

3. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya :

a. Bank Pemerintah Pusat

b. Bank Pemerintah Daerah

c. Bank Swasta Nasional

d. Bank Swasta Asing

e. Bank Swasta Campuran

4. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisanya :

a. Bank Devisa

b. Bank Non Devisa

5. Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya :

a. Retail Banking

b. Wholesale Banking
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2.1.5.3 Fungsi Bank

Fungsi bank (Triandaru dan Budisantoso, 2008:9) adalah sebagai berikut :

a.) Agent of  Development

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan

bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi,

serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingatkan ketiga kegiatan

tersebut tidak dapat diperjelas dari uang.

b.) Agent of Trust

Dasar utama perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau

menitipkan dananya di bank apabila adanya unsur kepercayaan. Masyarakat

percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan

dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah

dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

c.) Agent of Service

Disampingkan melakukan kegiatan penghimpunan  dan penyaluran dana,

bank juga memberikan penawaran jasa bank yang lain kepada masyarakat.

Jasa ini antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga,

pemberian jaminan bank dan penyelesaian jaminan.
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2.1.6  Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR),

dan Return On Equity (ROE) terhadap Price Earning Ratio (PER)

2.1.6.1 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Price Earning Ratio

(PER)

Ukuran Leverage dapat menggambarkan seberapa jauh suatu perusahaan

dibelanjakan dengan hutang, dimana menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban finansialnya. Meningkatnya leverage berarti resiko yang

dihadapi oleh perusahaan akan semakin meningkat, sehingga kepercayaan pasar

terhadap prospek pertumbuhan perusahaan menjadi semakin berkurang dan

menciptakan harga saham yang lebih rendah dimana mengakibatkan Price

Earning Ratio (PER) saham akan semakin kecil (Husnan, 2001).

Mangku (2000) dan Halim (2005) menyatakan bahwa leverage akan berpengaruh

negatif terhadap Price Earning Ratio (PER), hal ini berarti bahwa semakin tinggi

leverage yang ditanggung perusahaan maka akan semakin rendah Price Earning

Ratio (PER), sebaliknya, semakin rendah leverage yang di tanggung perusahaan

maka akan semakin tinggi Price Earning Ratio (PER).

2.1.6.2 Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Price Earning Ratio

(PER)

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan proporsi laba yang dibagikan pada

pemegang saham. Informasi mengenai dividen yang akan dibayarkan sangat

berarti bagi investor untuk memutuskan saham mana yang akan dibeli. Perubahan

atas Dividend Payout Ratio (DPR) dapat mempengaruhi perubahan Price Earning
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Ratio (PER) (Husnan, 2001). Karena apabila laba yang ditahan semakin kecil

maka pertumbuhan laba yang akan dibagikan kepada investor akan semakin besar

sehingga penilaian saham akan Price Earning Ratio (PER)  akan meningkat.

Pengaruh Dividend  Payout Ratio (DPR) terhadap Price Earning Ratio (PER),

menurut  Mangku (2000) menyatakan bahwa Dividend  Payout Ratio (DPR)

berpengaruh positif terhadap Price Earning Ratio (PER), hal ini berarti bahwa

semakin tinggi Dividend  Payout Ratio (DPR) yang dibagikan perusahaan kepada

investor maka akan semakin tinggi pula Price Earning Ratio (PER), sebaliknya

semakin rendah Dividend Payout Ratio (DPR) yang dibagikan perusahaan kepada

investor maka akan semakin rendah pula Price Earning Ratio (PER).

2.1.6.3 Pengaruh Return On Equity terhadap Price Earning Ratio (PER)

Return On Equity (ROE) menunjukkan efektifitas perusahaan di dalam

memanfaatkan dana yang berasal dari pemilik dan/atau efektivitas perusahaan

menggunakan dana yang berasal dari sumber-sumber lainnya untuk kepentingan

perusahaan. Price Earning Ratio (PER) meningkat menunjukan  proposional laba

ditahan yang semakin besar, sepanjang ROE lebih besar daripada required rate of

return yang diharapkan para investor. Hal ini rasional karena perusahaan yang

memiliki profitable investment opportunities, maka pasar akan memberikan

reward berupa Price Earning Ratio (PER) yang tinggi (Sartono, 1996).

Munir (1997) Return on Equity (ROE) mengatakan bahwa  berpengaruh positif

terhadap Price Earning Ratio (PER) yang berarti bahwa semakin tinggi

pendapatan yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin tinggi pula Price
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Earning Ratio (PER), dan sebaliknya, semakin rendah pendapatan yang

dihasilkan maka akan semakin rendah Price Earning Ratio (PER).

2.1.7  Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman  dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Penelitian yang dilakukan oleh Sartono dan Munir (1997) yang berjudul

“Pengaruh Kategori Indrustri terhadap Price Earning Ratio (PER) dan

Faktor-Faktor Penentunya” menyatakan bahwa hasil penelitian variabel Debt

to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR), dan Return On Equity

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER).

b. Penelitian yang dilakukan Mangku (2000) yang berjudul “Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Price Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Manufaktur di

Bursa Efek Jakarta” menyatakan bahwa hasil penelitian variabel Leverage,

Dividend Payout Ratio (DPR), Return On Equity (ROE), Ukuran Perusahaan

dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Price Earning Ratio

(PER). Variabel Leverage memiliki pengaruh negatif dan Variabel Dividend

Payout Ratio (DPR), Return On Equity (ROE), Ukuran Perusahaan dan

Pertumbuhan Perusahaan memiliki pengaruh positif.

c. Penelitian yang dilakukan Mpaata dan Sartono (1997) yang berjudul “Factor

Determining Price Earning Ratio (PER)” menyatakan bahwa hasil penelitian

variabel Dividend Payout Ratio (DPR), Leverage, Pertumbuhan dan Skala

laba  berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER). Variabel Dividend
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Payout Ratio (DPR) berpengaruh negatif dan Leverage, Pertumbuhan dan

Skala laba berpengaruh positif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul
Penelitian

Variabel Model
Analisis

Kesimpulan

1. Agus Sartono,
Mosbahul
Munir (1997)

Pengaruh
Kategori
Indrustri
terhadap Price
Earning Ratio
(PER) dan
Faktor-Faktor
Penentunya

variabel total
asset, sales,
DPR, ROE,
DER

ANOVA Dari hasil penelitian
variabel total asset,
sales, DPR, ROE,
dan DER
mempunyai
pengaruh terhadap
PER.

2. Kaziba A.
Mpaata dan
Agus Sartono
(1997)

Factor
Determining
Price Earning
Ratio (PER)”

PER, sales,
DPR, aktiva
tetap,
Leverage,
ROE, skala,
dan
pertumbumhan
laba

ANOVA Hasil penelitian
membuktikan
bahwa  DPR
berpengaruh negatif
terhadap PER,
Leverage
berpengaruh positif
terhadap PER,
pertumbuhan laba
dan skala
berpengaruh positif.

3. I Ketut Mangku
(2000)

Faktor-Faktor
yang
Mempengaruh
i Price
Earning Ratio
(PER) pada
Perusahaan
Manufaktur di
Bursa Efek
Jakarta

PER, Earning
Prospek,
Leverage, Firm
Size

Regresi
berganda

Hasil penelitian
membuktikan
bahwa variabel
DPR, ROE,
Leverage, ukuran
perusahaan, dan
pertumuhan
berpengaruh pada
PER. Leverage
berpengaruh negatif
sedangkan variabel
lain berpengaruh
positif


