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Analisis fundamental pada dasarnya dapat digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah 

satu analisis fundamental banyak para investor dalam menentukan keputusan 

pembelian atau penjualan saham menggunakan Price Earning Ratio (PER). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan 

simultan variable Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Net Profit 

Margin (NPM), Debt To Total Asset (DTA), dan Current Ratio (CR) terhadap 

Price Earning Ratio (PER), serta untuk mengetahui variable yang paling dominan.  

 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan populasi perusahaan yang 

tergabung dalam LQ 45 dan JII tahun 2010 sampai dengan 2012, adapun jumlah 

sampel penelitian yaitu sebanyak 13 perusahaan yang masuk dalam kategori LQ 

45 dan sebanyak 4 perusahaan yang masuk dalam JII sehingga total perusahaan 

sebanyak 17 perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan uji dan lolos 

dari uji asumsi klasik 

 

Kesimpulan hasil penelitian yaitu Return On Equity (ROE), Return On 

Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), Debt To Total Asset (DTA) dan Current 

Ratio berpengaruh secara simultan terhadap Price Earning Ratio (PER) pada 

perusahaan LQ 45 dan JII. Hasil tersebut dibuktikan dari hasil ui F dimana 

diperoleh F tabel  sebesar 3,340, sedangkan F hitungnya diperoleh sebesar 58,701 

sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA) dan Net Profit 

Margin (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap Price Earning Ratio (PER) 

pada perusahaan LQ 45 dan JII yaitu Return On Equity (ROE), Return On Assets 

(ROA) berpengaruh sigifikan. Kesimpulan tersebut dibuktikan dari hasil uji t yang 

diperoleh hasil nilai t hitung > t tabel atau t hitung <- t, maka ada pengaruh yang 

signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap Price Earning Ratio 

(PER) pada perusahaan LQ 45 dan JII (Y). Berdasarkan hasil perbandingan 

koefisien regresi masing-masing variabel dapat diketahui besarnya pengaruh 

variabel tersebut, untuk Return On Equity (ROE) sebesar 0,360, Return On Assets 

(ROA) sebesar 0,421, Net Profit Margin (NPM) sebesar 0,215, Debt To Total 

Asset (DTA) sebesar -0,030 dan Current Ratio sebesar 0,090. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Return On Equity (ROE) mempunyai pengaruh terbesar 

terhadap Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan LQ 45 dan JII. 

 


