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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami perubahan pada empat tahun 

terakhir ini. Hal ini dilihat dari tahun 2012-2014 pada masa pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia 

mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan 

perekonomian Indonesia pada tahun 2012 sebesar 6,19 % mengalami penurunan pada 

tahun 2013  sebesar 5,56 % dan mengalami penurunan kembali menjadi 5,02 % pada 

tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf 

Kalla. Menurut Badan Pusat Statistik pertumbuhan perekonomian Indonesia 

mengalami penurunan menjadi 4,79 % pada tahun 2015, hal tersebut disebabkan 

karena anjloknya konsumsi rumah tangga seperti: makanan jadi, minuman, rokok, dll. 

Dibawah ini merupakan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada lima tahun 

terakhir yaitu pada tahun 2010-2015. 
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 Diagram 1.1. 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2010-2015 

        

     Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Dengan adanya kondisi perekonomian Indonesia yang selalu mengalami 

ketidakpastian tersebut, tentunya akan berpengaruh besar terhadap seluruh sektor 

industri salah satunya adalah industri otomotif. Industri otomotif berperan penting  

dalam perekonomian nasional. Selain menyediakan angkutan penumpang dan barang, 

industri otomotif juga telah membuka lapangan kerja (http://www.gaikindo.or.id/). 

Menurut Basri (2016) Indonesia merupakan produsen otomotif terbesar kedua di 

ASEAN dan sebagai penyumbang dalam pendapat nasional. Tanpa adanya industri 

otomotif, maka perekonomian Indonesia akan terus mengalami gejolak. Untuk itu 

setiap perusahaan terkhusus industri otomotif harus mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan efisiensi di semua aspek manajemen, salah 

satunya adalah aspek manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang baik dapat 

dilihat dari kinerja suatu perusahaan. Oleh sebab itu, tujuan utama manajemen 

keuangan adalah untuk memaksimalkan harga saham dan untuk memahami kinerja 

http://www.gaikindo.or.id/
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perusahaan dalam laporan keuangan, yang dapat dianalisis melalui analisis rasio 

keuangan. 

Analisis rasio keuangan merupakan alat untuk menganalisa keadaan atau posisi 

keuangan dalam perusahaan. Menurut Prihadi (2008) Analisis rasio keuangan 

digunakan secara khusus oleh investor dan kreditor dalam keputusan investasi atau 

penyaluran dana. Analisis rasio terdiri dari rasio likuiditas (current ratio) merupakan 

rasio yang menyatakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendek. Rasio solvabilitas (debt to equity ratio) merupakan pengukuran utang, utang 

yang diukur merupakan utang jangka panjang. Rasio aktivitas (inventory turnover) 

merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber daya yang ada, rasio profitabilitas (return on equity) menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio pasar 

meliputi Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Market to Book Value 

Ratio, Dividend Yield Ratio, Dividend Payout Ratio. 

Salah satu rasio pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Harga 

atau Laba (Price Earning Ratio). Rasio P/E ini merupakan salah satu indikator 

terpenting di pasar modal yang dipergunakan oleh para investor maupun calon 

investor sebagai ukuran untuk menentukan pasar dalam memberikan nilai atau harga, 

dan P/E juga dapat dipergunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dimasa depan pada suatu perusahaan. Alasan utama mengapa Price 

Earning Ratio (PER) digunakan dalam penelitian ini karena PER akan memudahkan 

dan membantu perusahaan dalam menilai keuntungan sahamnya.  
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Dengan adanya rasio pasar, maka para investor dapat memilih saham yang dapat 

memberikan keuntungan besar di masa mendatang. Jika perusahaan memiliki tingkat 

pertumbuhan yang tinggi, maka perusahaan tersebut memiliki Price Earning Ratio 

yang besar dan jika perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah, maka 

perusahaan tersebut memiliki Price Earning Ratio yang rendah pula.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sunaryo (2011) tentang Pengaruh Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Devidend Pay Out Ratio Terhadap Price Earning 

Ratio pada Kelompok Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, menunjukkan bahwa Current Ratio dan Debt to Equity Ratio tidak 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio, namun Devidend Pay Out Ratio 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio. Sedangkan dalam penelitian Supriyadi  

(2015) yang berjudul Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Inventory Turnover (ITO), Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), dan 

Return On Equity (ROE) Terhadap Price Earning Ratio (PER) pada Perusahaan 

Manufaktur di Bidang Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2013, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Current Ratio 

dan Inventory Turnover tidak berpengaruh terhadap Price Earning Ratio, namun Debt 

to Equity Ratio, Return On Asset, dan Return On Equity berpengaruh terhadap Price 

Earning Ratio. Sebaliknya dalam penelitian Sitepu dan Linda (2013) tentang Analisa 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Price Earning Ratio Perusahaan Manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia, menunjukkan bahwa Current Ratio, Total Asset Turnover, 

Dividend Payout Ratio, Price to Book Value dan Inventory Turnover berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio. 
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Sehubungan dengan hal ini, maka peneliti akan melakukan penelitian kembali 

pengaruh variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, dan 

Return On Equity Terhadap Price Earning Ratio Pada Kelompok Perusahaan 

Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Objek 

penelitian yang dipilih adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, alasan peneliti memilih objek tersebut disebabkan karena perusahaan 

otomotif merupakan salah satu perusahaan yang dapat diandalkan dalam 

perekonomian Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari nilai penjualannya termasuk 

eksport, maupun labanya yang selalu meningkat pada tahun 2012-2015, yang dapat 

dilihat pada grafik dibawah ini. 

  Diagram 1.2. 

Penjualan Motor dan Mobil 

 

Sumber : Gaikindo dan AISI 

Dengan memiliki penjualan maupun laba yang meningkat, maka industri otomotif 

juga menjadi salah satu penyumbang dana investasi bagi perekonomian Indonesia 

karena industri otomotif merupakan industri transportasi yang akan terus dicari dan 

diminati oleh masyarakat. Peneliti menggunakan periode penelitian pada tahun 2012-
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2015, karena pada periode tersebut kebanyakan perusahaan dalam industri otomotif 

dan komponen mengalami peningkatan dalam penjualannya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka topik penelitian ini adalah “Pengaruh 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover Dan Return On Equity 

Terhadap Price Earning Ratio (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif Dan 

Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)”.  
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan 

Apakah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, Return On Equity 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio  pada perusahaan otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Price Earning Ratio  

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Price 

Earning Ratio pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Inventory Turnover terhadap Price Earning 

Ratio pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity terhadap Price Earning 

Ratio pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2015. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan 

keputusan untuk membeli atau menjual sahamnya di pasar modal, dengan 

melihat hubungan CR, DER, INTO, ROE dengan PER.  

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

ekonomi tekhusus manajemen keuangan, dan menjadi referensi bagi para 

peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian tentang pengaruh CR, 

DER, INTO, ROE terhadap PER. 

3. Bagi Emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para emiten 

dalam menyikapi dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan agar dapat 

menjadi lebih baik dengan melihat pengaruh CR, DER, INTO, ROE terhadap 

PER. 




