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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Data 

4.1.1 Hasil Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan 29 data pooled dari perusahaan rokok yang 

terdaftar di BEI 2011-2018 yang diperoleh secara purposive sampling. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh gambaran umum dari masing-

masing variabel penelitian (current ratio, debt to equity ratio, inventory turnover, 

return on equity dan price earning ratio), yang mencakup skor minimum, skor 

maksimum, skor rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 Minimum Maximum Mean 

 

Keterangan 

Kategori 

Rendah Sedang Tinggi 

CR 0,194 6,567 2,624 Sedang 0,194 s/d 2,318 2,319 s/d 4,443 4,444s/d 6,567 

DER 0,053 5,276 0,919 Rendah  0,053 s/d 1,794 1,795 s/d 3,535 3,536s/d 5,276 

ITO 0,244 33,593 3,987 Rendah  0,244 s/d 11,360 11,361 s/d 22,477 22,478s/d 33,593 

ROE -1,182 0,79 0,175 Tinggi  -1,182 s/d -0,525 -0,524 s/d 0,133 0,134s/d 0,790 

PER -28,810 43,394 14,853 Sedang  -28,810 s/d -4,742 -4,741 s/d 19,326 19,327s/d 43,394 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Current ratio merupakan salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. 

Semakin tinggi current ratio berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan 

dalam membayar utang lancarnya, dan sebaliknya. Pada penelitian ini, nilai 

current ratio antara 0,194 sampai 6,567 dengan nilai rata-rata 2,624. Nilai 

terendah dimiliki oleh GGRM 2017 (0,194), sedangkan nilai tertinggi dimiliki 
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oleh HMSP 2015 (6,567). Nilai rata-rata current ratio yang sebesar 2,624 

termasuk kategori sedang, artinya perusahaan cukup mampu dalam membayar 

utang jangka pendek.  

Debt to equity ratio merupakan salah satu rasio solvabilitas yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya perolehan aset yang dibiayai oleh utang. 

Semakin tinggi debt to equity ratio berarti semakin tinggi utang yang dimiliki 

untuk memperoleh aset, dan sebaliknya. Pada penelitian ini, nilai debt to equity 

ratio antara 0,053 sampai 5,276 dengan nilai rata-rata 0,919. Nilai terendah 

dimiliki oleh RMBA 2017 (0,053), sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh WIIM 

2017 (5,276). Nilai rata-rata debt to equity ratio yang sebesar 0,919 termasuk 

kategori rendah, artinya perusahaan memiliki utang yang rendah untuk 

memperoleh asetnya.  

Inventory turnover ratio merupakan salah satu rasio aktivitas yang 

digunakan untuk mengukur perputaran persediaan selama periode tertentu. 

Semakin tinggi inventory turnover ratio berarti semakin tinggi perputaran 

persediaan, dan sebaliknya. Pada penelitian ini, nilai inventory turnover ratio 

antara 0,244 sampai 33,593 dengan nilai rata-rata 3,987. Nilai terendah dimiliki 

oleh RMBA 2018 (0,244), sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh WIIM 2018 

(33,593). Nilai rata-rata inventory turnover ratio yang sebesar 3,987 termasuk 

kategori rendah, artinya perputaran persediaan selama periode tertentu rendah.  

Return on equity merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi 

return on equity berarti semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, dan 
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sebaliknya. Pada penelitian ini, nilai return on equity antara -1,182 sampai 0,790 

dengan nilai rata-rata 0,175. Nilai terendah dimiliki oleh RMBA 2013 (-1,182), 

sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh HMSP 2011 (0,790). Nilai rata-rata return 

on equity yang sebesar 0,175 termasuk kategori tinggi, artinya semakin tinggi laba 

bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan. 

Price earning ratio merupakan salah satu rasio pasar yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba di masa 

mendatang. Semakin tinggi price earning ratio berarti semakin rendah 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di masa depan atau harga saham 

rendah. Pada penelitian ini, nilai price earning ratio antara -28,810 sampai 43,394 

dengan nilai rata-rata 14,394. Nilai terendah dimiliki oleh RMBA 2017 (-28,810), 

sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh RMBA 2017 (43,394). Nilai rata-rata price 

earning ratio yang sebesar 14,394 termasuk kategori sedang, artinya perusahaan 

mampu untuk menghasilkan laba di masa depan atau harga saham untuk ke depan 

dengan cukup baik. 

4.1.2 Hasil Asumsi Klasik 

Asumsi klasik untuk model regresi linier berganda meliputi uji normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, dimana hasilnya sebagai 

berikut: 

1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dimana 

nilai p>0,05 berarti model regresi memiliki sebaran data normal. Pada 

penelitian ini diperoleh nilai p = 0,059 dimana nilai tersebut >0,05 yang berarti 
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model regresi memiliki sebaran normal atau asumsi normalitas terpenuhi 

(Tabel 4.2). 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

Unstandardized 

Residual 

N 29 

Normal Parameters
a,b

 Mean 0,000 

Std. Deviation 13,395 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,159 

Positive 0,090 

Negative -0,159 

Test Statistic 0,159 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,059
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

2. Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Varians Inflation 

Factor (VIF), dimana model regresi bebas multikolinieritas bilamana masing-

masing variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Pada penelitian ini, masing-

masing variabel bebas memiliki nilai VIF < 10 yang berarti tidak ada korelasi 

diantara variabel bebas sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi. Jadi model 

regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas. (Tabel 4.3). 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CR 0,748 1,338 

DER 0,807 1,239 

ITO 0,744 1,344 

ROE 0,812 1,231 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

3.  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji heteroskedastisitas memakai uji Glejser, dimana bebas 

heteroskedastisitas kalau masing-masing variabel bebas memiliki nilai p>0,05. 

Model dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas karena masing-masing 

variabel bebas memiliki nilai p>0,05 yang berarti residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap. Jadi model regresi tidak ada masalah 

heteroskedastisitas.  (Tabel 4.4) 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12,753 3,329  3,831 0,001 

CR -0,093 1,083 -0,019 -0,086 0,932 

DER 0,143 1,490 0,020 0,096 0,924 

ITO -0,212 0,294 -0,158 -0,721 0,478 

ROE -6,784 4,506 -0,316 -1,506 0,145 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

4. Hasil Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi dilakukan dengan Durbin-Watson, dimana suatu model 

regresi dinyatakan bebas autokorelasi bilamana nilai DW berada di antara du 

sampai 4-du {du < DW < 4-du}. Pada penelitian ini, diperoleh nilai DW hitung 

2,184 dimana nilai DW tersebut berada di antara du sampai 4-du {1,743 < DW 

hitung (2,184) < 2,257}. Artinya tidaknya ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jadi model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. (Tabel 

4.5) 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

Model 

1 

Durbin-Watson 2,184 

a. Predictors: (Constant), ROE, ITO, DER, CR 

b. Dependent Variable: PER 

Keterangan: 

Nilai du tabel (n = 29 dan jumlah x = 4) = 1,743 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

4.1.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil uji hipotesis dilihat dari output uji T, dimana pada penelitian ini 

hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji T 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

 

 

Ket B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,688 6,076  0,113 0,911  

CR 3,975 1,977 0,381 2,010 0,056* H1 diterima 

DER 1,748 2,719 0,117 0,643 0,526 H2 ditolak 

ITO -0,444 0,536 -0,158 -0,829 0,416 H3 ditolak 

ROE 22,328 8,225 0,494 2,715 0,012*** H4 diterima 

a. Dependent Variable: PER 

Keterangan: *** p<0,01 (sangat signifikan), ** p<0,05 (signifikan), *p<0,10 
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Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disusun model regresi sebagai berikut: 

PER = 0,688 + 3,035 CR + 1,748 DER – 0, 444 ITO + 22,328 ROE 

Hasil uji hipotesis pertama diperoleh nilai Beta = 3,975 dan nilai p = 0,056 

(nilai p < 0,10), yang berarti current ratio berpengaruh positif terhadap price 

earning ratio pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018, 

sehingga hipotesis pertama diterima. Semakin tinggi current ratio maka semakin 

tinggi price earning ratio. 

 Hasil uji hipotesis kedua diperoleh nilai Beta = 1,748 dan nilai p = 0,526 

(nilai p > 0,05), yang berarti debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap price 

earning ratio pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018, 

sehingga hipotesis kedua ditolak. Tinggi atau rendahnya debt to equity ratio tidak 

berpengaruh terhadap tinggi atau rendahya price earning ratio. 

Hasil uji hipotesis ketiga diperoleh nilai Beta = -0,444 dan nilai p = 0,416 

(nilai p > 0,05), yang berarti inventory turnover tidak berpengaruh terhadap price 

earning ratio pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-2018, 

sehingga hipotesis ketiga ditolak. Tinggi atau rendahnya  inventory turnover  tidak 

berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya price earning ratio. 

Hasil uji hipotesis keempat diperoleh nilai Beta = 22,328 dan nilai p = 

0,012 (nilai p < 0,05), yang berarti return on equity berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap price earning ratio pada perusahaan rokok yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2018, sehingga hipotesis keempat diterima. Semakin tinggi 

return on equity maka semakin tinggi price earning ratio 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Current Ratio terhadap Price Earning Ratio  

Hasil uji hipotesis pertama diterima karena memiliki nilai Beta = 3,035 

dan nilai p = 0,056 (nilai p < 0,10). Current ratio berpengaruh positif terhadap 

price earning ratio pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-

2018, yang artinya semakin tinggi current ratio maka semakin tinggi price 

earning ratio.  

Pada penelitian ini, nilai current ratio antara 0,194 sampai 6,567 dengan 

nilai rata-rata 2,624. Nilai rata-rata 2,624 berada dalam kategori sedang (2,319 

sampai 4,443), yang artinya mayoritas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI 

2011-2018 memiliki current ratio yang tergolong sedang atau perusahaan cukup 

mampu dalam membayar hutang jangka pendek. Nilai terendah dimiliki oleh 

GGRM 2017 (0,194), sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh HMSP 2015 (6,567). 

Current ratio berpengaruh positif terhadap price earning ratio karena 

semakin tinggi current ratio maka perusahaan semakin likuid atau mampu 

membiayai utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Mengacu 

pada teori signal, maka current ratio yang tinggi menjadi signal positif bagi 

investor karena perusahaan dianggap mampu membayar utang jangka pendeknya, 

yang berarti perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik. Kepercayaan 

investor menjadi kuat sehingga berani memutuskan untuk membeli harga saham 

perusahaan, meskipun mungkin harga sahamnya tinggi. 

Pada penelitian ini, mayoritas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2018 memiliki nilai aset lancar yang cukup besar (Rp. 18.257.889,31 
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juta rupiah), demikian juga dengan nilai utang lancarnya yang tergolong cukup 

tinggi (Rp. 9.026.274,07 juta rupiah). Berdasarkan data ini, maka current ratio 

berpengaruh positif terhadap price earning ratio karena nilai utang lancar 

tergolong sedang sehingga beban bunga juga tidak tinggi yang akibatnya laba 

bersih setelah pajak cenderung cukup tinggi dan akibatnya nilai price earning 

ratio sedang. Pada penelitian ini, meski laba per saham tergolong rendah namun 

nilai price earning ratio sedang karena harga per saham tergolong cukup tinggi. 

Dengan kata lain, meski harga saham tergolong cukup tinggi, investor tetap 

bersedia membelinya karena kepercayaannya terhadap perusahaan cukup tinggi 

yang disebabkan perusahaan cukup likuid. 

Data perbandingan aktiva lancar dan hutang lancar juga memperlihatkan 

perusahaan memiliki kondisi keuangan yang cukup baik karena kemampuan 

membiayai utang lancarnya cukup baik juga, akibatnya harga saham tergolong 

cukup tinggi (nilai rata-rata 2,624), bahkan beberapa perusahaan memiliki harga 

saham kategori blue chip  (GGRM dan HMSP). Data ini menunjukkan meski 

harga saham tergolong cukup tinggi, investor tetap bersedia membelinya karena 

kepercayaannya terhadap perusahaan cukup tinggi yang disebabkan perusahaan 

cukup likuid, apalagi sahamnya termasuk saham blue chip. 

Jadi pada penelitian ini, current ratio yang tergolong sedang menjadi 

sinyal positif bagi investor untuk membeli saham, karena beranggapan perusahaan 

mampu mengoperasikan usahanya dengan cukup efektif yang diindikasikan 

dengan biaya bunga tergolong cukup tinggi karena utang lancarnya juga cukup 

sehingga laba bersih setelah pajak tinggi dan harga saham yang tergolong cukup 
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tinggi. Dengan kata lain, current ratio yang tinggi berarti perusahaan likuid atau 

perusahaan dalam kondisi yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan investor 

untuk membeli saham meskipun mungkin harga saham tinggi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nahariyah & Prihantini (2016), bahwa semakin likuid suatu 

perusahaan maka investor akan cenderung membeli saham karena perkiraan laba 

yang diperoleh semakin tinggi.  

 

4.2.2  Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Price Earning Ratio    

Hasil uji hipotesis kedua ditolak karena memiliki nilai Beta = 1,748 dan 

nilai p = 0,526 (nilai p > 0,05). Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap 

price earning ratio pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-

2018 yang artinya tinggi atau rendahnya debt to equity ratio tidak berpengaruh 

terhadap tinggi atau rendahya price earning ratio.  

Debt to Equity Ratio berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah dari modal 

yang dimiliki perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan utang.  DER berguna 

bagi para investor maupun calon investor untuk melihat tingkat risiko bagi 

perusahaan, tingkat pengembalian maupun pendapatan yang akan diterima oleh 

perusahaan atau sebagai pengukur seberapa baiknya struktur investasi suatu 

perusahaan. 

Pada penelitian ini, nilai debt to equity ratio antara 0,053 sampai 5,276 

dengan nilai rata-rata 0,919. Nilai terendah dimiliki oleh RMBA 2017 (0,053), 

sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh WIIM 2017 (5,276). Nilai rata-rata debt to 

equity ratio yang sebesar 0,919 termasuk kategori rendah, artinya semakin rendah 
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utang yang digunakan untuk memperoleh aset. Rendahnya total utang perusahaan 

tidak mempengaruhi daya tawar perusahaan dimata investor, karena banyaknya 

regulasi rokok di Indonesia menyebabkan bisnis ini mengalami banyak 

ketidakpastian. Hal ini mengacu pendapat Simorangkir (2018) bahwa industri 

rokok semakin mengalami penurunan kinerja akibat tingginya regulasi, bahkan di 

tahun 2017 diterapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 146 Tahun 2017 yang 

semakin menimbulkan ketidakpastian dan mengancam keberlangsungan industri 

rokok karena tingginya cukai rokok. Oleh sebab itu, investor tidak menjadikan 

debt to equity ratio sebagai pertimbangan untuk berinvestasi atau tinggi 

rendahnya debt to equity ratio tidak mempengaruhi price earning ratio 

Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap price earning ratio yang 

berarti ada faktor lain yang lebih dominan yang menjadi pertimbangan utama oleh 

investor dalam membeli saham, seperti saham likuid, window dressing dan 

prospek pasar. Alasan lainnya,  debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap 

price earning ratio adalah adanya ekuitas yang bernilai negatif (RMBA 2014 

sebesar Rp. -1.281.039,00 dan RMBA 2015 Rp. -3.148.757,00). Contoh: RMBA 

2015 memiliki aset sebesar Rp. 12.667.314,00 dan utang sebesar Rp. 

15.816.071,00; RMBA 2014 memiliki aset sebesar Rp. 10.821.467,00 dan utang 

sebesar Rp. 12.102.506,00). Jadi, rasio DER sebagai indikator tingkat risiko yang 

dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi investor dalam mengambil 

keputusan risiko karena faktor lain yang diduga lebih dominan seperti perusahaan-

perusahaan rokok ini merupakan perusahaan yang likuid (memiliki rasio CR 
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tergolong sedang), saham yang dimiliki termasuk saham blue chip (GGRM dan 

HMSP). 

 

4.2.3 Pengaruh Inventory Turnover terhadap Price Earning Ratio  

Hasil uji hipotesis ketiga ditolak karena memiliki nilai Beta = -0,444 dan 

nilai p = 0,416 (nilai p > 0,05). Inventory turnover tidak berpengaruh terhadap 

price earning ratio pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI periode 2011-

2018, yang berarti tinggi atau rendahnya  inventory turnover  tidak berpengaruh 

terhadap tinggi atau rendahnya price earning ratio. 

Pada penelitian ini, nilai inventory turnover ratio antara 0,244 sampai 

33,593 dengan nilai rata-rata 3,987. Nilai rata-rata 3,987 berada dalam kategori 

rendah, yang artinya mayoritas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI 2011-2018 

memiliki inventory turnover ratio yang tergolong kategori rendah, artinya 

perputaran persediaan dalam periode tertentu kecil. Nilai terendah dimiliki oleh 

RMBA 2018 (0,244), sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh WIIM 2018 (33,593). 

Inventory turnover ratio dibentuk dari perbandingan antara penjualan 

dengan persediaan. Nilai penjualan pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2018 antara Rp. 1.119.062 juta rupiah sampai Rp. 106.741.891 juta 

rupiah, dengan rata-rata Rp. 44.445.069,83 juta rupiah. Nilai rata-rata dari 

penjualan tersebut termasuk kateori sedang yang berarti mayoritas perusahaan 

rokok yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018 memiliki nilai penjualan yang cukup 

besar. Sementara untuk nilai persediaan antara Rp. 537.167 juta rupiah sampai 

Rp. 38.560.045 juta rupiah, dengan rata-rata Rp. 15.058.879,07 juta rupiah. Nilai 
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rata-rata dari persediaan tersebut termasuk kateori sedang yang berarti mayoritas 

perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018 memiliki nilai 

persediaan yang cukup besar. Jadi, mayoritas perusahaan menjual produk rokok 

sesuai dengan persediaan yang ada. 

Inventory turnover tidak berpengaruh terhadap price earning ratio karena 

terdapat faktor lain yang lebih dominan, seperti saham likuid, window dressing 

dan prospek pasar. Rasio ITO yang menunjukkan kecepatan penjualan ternyata 

tidak dipertimbangkan oleh investor dalam mengambil keputusan, karena usaha 

rokok dipengaruhi oleh regulasi ketat, termasuk kapasitas produksinya. Oleh 

karena itu, perusahaan rokok mengatur sedemikian rupa mengenai persediaan dan 

penjualannya. Selain lain, faktor saham likuid juga menjadi pertimbangan 

investor. Jadi meski kecepatan penjualan rendah, namun karena saham yang 

dimiliki likuid, maka investor tetap bersedia membeli saham. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hafiyyan (2018) bahwa GGRM dan HMSP memiliki saham 

yang likuid, bahkan kedua saham tersebut masuk dalam kategori kapitalisasi 

jumbo. Saham likuid merupakan saham yang diminati oleh investor. Selain itu, 

faktor window dressing akan mempengaruhi pertimbangan investor dalam 

membeli saham, khususnya saham berkapitalisasi besar seperti GGRM dan HMSP 

(Natalia dalam Hafiyyan, 2018). Prospek pasar juga menjadi pertimbangan 

investor dalam membeli saham. Prospek pasar rokok tetap tinggi karena sifat 

produknya yang membuat ketagihan sehingga meski harga rokok tinggi tetapi 

konsumen tetap mau membeli. Hal tersebut menunjukkan prospek pasar rokok 

tetap menjanjikan (Hafiyyan, 2018). 
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4.2.4 Pengaruh Return on Equity terhadap Price Earning Ratio  

Hasil uji hipotesis keempat diterima karena memiliki nilai Beta = 22,328 

dan nilai p = 0,012 (nilai p < 0,05). Return on equity berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap price earning ratio pada perusahaan rokok yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2018, yang berarti semakin tinggi return on equity maka 

semakin tinggi price earning ratio. 

Pada penelitian ini, nilai return on equity antara -1,182 sampai 0,790  

dengan nilai rata-rata 0,175. Nilai rata-rata 0,175 berada dalam kategori tinggi, 

yang artinya mayoritas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI 2011-2018 

memiliki return on equity yang tergolong tinggi, artinya semakin tinggi laba yang 

diperoleh perusahaan. Nilai terendah dimiliki oleh RMBA 2013 (-1,182), 

sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh HMSP 2011 (0,790). 

Return on equity dibentuk dari perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak dengan ekuitas. Perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018 

mengalami kerugian antara Rp. 2085811 juta rupiah dan laba hingga Rp. 

13.538.418 juta rupiah, dengan rata-rata Rp. 4.561.327,59 juta rupiah. Nilai rata-

rata dari laba bersih setelah pajak tersebut termasuk kateori sedang yang berarti 

mayoritas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018 memiliki nilai 

laba bersih setelah pajak yang cukup besar. Sementara untuk nilai ekuitas antara 

Rp. 656.304 juta rupiah sampai Rp. 45.133.285 juta rupiah, dengan rata-rata Rp. 

17.357.666,97 juta rupiah. Nilai rata-rata dari ekuitas tersebut termasuk kateori 
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sedang yang berarti mayoritas perusahaan rokok yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2018 memiliki nilai ekuitas yang cukup besar 

Return on equity berpengaruh positif terhadap price earning ratio karena 

semakin tinggi return on equity berarti perusahaan semakin efektif dalam 

mengoptimalkan ekuitasnya dalam memperoleh laba. Mayoritas perusahaan rokok 

yang terdaftar di BEI 2011-2018 memiliki return on equity yang tergolong tinggi 

yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut mampu mengelola ekuitas untuk 

menghasilkan laba bersih yang cukup baik (nilai rata-rata laba bersih sesudah 

pajak Rp. 4.561.327 juta rupiah). Nilai laba yang tergolong sedang ini juga 

membuat nilai rata-rata earning per share memiliki kategori sedang (nilai rata-

rata Rp. 1.257,869,00 atau kategori sedang) sehingga nilai rata-rata price earning 

ratio juga sedang (nilai rata-rata 14,853). Jadi, return on equity berpengaruh 

positif terhadap price earning ratio karena kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba yang tinggi menjadi indikasi perusahaan dalam kondisi yang 

baik sehingga hal ini menjadi signal positif untuk tumbuhnya kepercayaan 

investor dalam membeli saham. 

 


