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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia selama kurun waktu 2011-2018 mengalami pertumbuhan 

ekonomi relatif stagnan (sekitar 5%), bahkan sejak tahun 2013 hingga 2018, 

pertumbuhan ekonomi belum bisa kembali seperti pada tahun 2011 yang sebesar 

6,17% (Gambar 1.1).   Hal tersebut disebabkan karena anjloknya konsumsi rumah 

tangga seperti makanan jadi, minuman, dan rokok.  

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2018 

 

 
Sumber: BPS Indonesia (2019) 

Dengan adanya kondisi perekonomian Indonesia yang selalu mengalami 

penurunan dan ketidakpastian tersebut, tentunya akan berpengaruh besar terhadap 

seluruh sektor industri barang konsumsi, salah satunya adalah industri rokok. 

Industri barang konsumsi berperan penting dalam perekonomian nasional, karena 

menyediakan barang yang siap di konsumsi secara langsung juga membuka 

lapangan pekerjaan. Perekonomian Indonesia akan terus mengalami gejolak untuk 
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itu setiap perusahaan terkhusus industri rokok harus mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan efesiensi 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 memahami kinerja 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 mengambil 

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, khusunya 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. Rasio pasar meliputi Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Market to Book Value Ratio, Dividend Yield Ratio, Dividend Payout Ratio. 

Rasio pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio harga saham 

atau laba (price earning ratio). Price Earning Ratio 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 price earning ratio juga dapat dipergunakan untuk memprediksi 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa depan pada suatu 

perusahaan. Alasan utama mengapa price earning ratio digunakan dalam 

penelitian ini karena PER akan memudahkan dan membantu perusahaan dalam 

menilai keuntungan sahamnya, dan investor dapat memilih saham yang dapat 

memberikan keuntungan besar di masa mendatang.  

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 (BEI), 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, debt to equity ratio), inventory 

turnover, return on equity, return on asset, dan return on equity terhadap price 

earning ratio pada perusahaan manufaktur di bidang otomotif dan komponen 

yang terdaftar di BEI 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 oleh 

Sitepu & Linda (2013) tentang analisa faktor-faktor yang mempengaruhi price 

earning ratio perusahaan manufaktur di BEI, 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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Sesuai dengan ketidakonsistenan dari beberapa hasil penelitian di atas, 

maka peneliti akan melakukan penelitian kembali pengaruh variabel current ratio, 

debt to equity ratio, inventory turnover dan  return on equity terhadap price 

earning ratio, khususnya pada kelompok perusahaan rokok yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2018. Alasan peneliti memilih objek tersebut disebabkan karena 

perusahaan rokok merupakan salah satu perusahaan yang dapat diandalkan dalam 

perekonomian Indonesia, karena pendapatan negara dari cukai setiap tahun 

mengalami kenaikan, Selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai 

semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren positif 

ini sejak 2007 dengan total penerimaan dari cukai sebesar Rp44,68 triliun dan 

terus bertambah hingga Rp145,53 triliun pada 2016.  Pada 2016, realisasi 

penerimaan negara dari cukai sebesar Rp143,53 triliun, atau menurun sekitar 0,76 

persen dibanding tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh penurunan produksi 

industri rokok. Tahun lalu, produksi rokok sebanyak 342 miliar batang atau turun 

sekitar 1,67 persen dibanding produksi tahun 2015.  Meningkatnya proporsi 

penerimaan cukai tembakau terhadap penerimaan negara menjadi tanda besarnya 

peran industri rokok bagi perekonomian. 
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Gambar 1. 2 

Pendapatan Negara dari Cukai Rokok 2007-2016 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian adalah 

“Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover, dan 

Return on Equity terhadap Price Earning Ratio (Studi Kasus pada 

Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2018)”. 

 

1.2 Rumusan  Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah current ratio berpengaruh terhadap price earning ratio pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018? 

2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap price earning ratio pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018? 
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3. Apakah inventory turnover berpengaruh terhadap price earning ratio pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018? 

4. Apakah return on equity berpengaruh terhadap price earning ratio pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap price earning ratio pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap price earning ratio   

pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh inventory turnover terhadap price earning ratio 

pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018. 

4. Untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap price earning ratio pada 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat 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 pengaruh current ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, dan 

return on equity terhadap price earning ratio.  

2. 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 current ratio, debt to equity ratio, 

inventory turnover, dan return on equity terhadap price earning ratio. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

ekonomi terkhusus manajemen keuangan, dan menjadi referensi bagi para 

peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian tentang pengaruh current 

ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, dan return on equity terhadap 

price earning ratio. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORITIS, Bab ini berisi tinjauan pustaka, penelitian 

terdahulu, kerangka pikir penelitian, hipotesis penelitian, dan definisi 

operasional. 

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi objek penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi hasil analisis data dan 

pembahasan.  

BAB V  PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 


