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ABSTRAKSI 


Keadaan perekonomian di Indonesia sebelum dan semasa krisis ckonomi 
merupakan dua hal yang jauh berbeda. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 
akhimya mempengaruhi kinerja emiten di Bursa Efek Jakarta. lnvestasi pada saham 
perusahaan yang go public merupakan investasi yang dinilai mempunyai tingkat 
risiko yang tinggi, karena mempunyai sifat yang peka terhadap segala perubahan 
yang terjadi, baik perubahan di luar negeri maupun di dalam negeri, perubahan 
dibidang politik, ekonomL moneter, undang-undang atau peraturan, maupun 
perubahan yang terjadi didalam industri dan perusahaan itu sendiri. 

Price r~aming Ratio (PER) merupakan salah satu rasio penilaian yang 
memberi indikasi kepada pihak manajemen mengenai apa pendapat investor tentang 
prestasi perusahaan di masa lampau dan prospeknya dimasa mendatang. Kewajaran 
harga saham berdasarkan PER merupakan salah satu pertimbangan bagi investor 
untuk melakukan investasi saharn. PER dapat digunakan untuk membantu investor 
dalam pembuatan keputusan investasi, karena pada umumnya investor berasumsi 
bahwa saham yang memiliki PER rendah lebih baik daripada saham dengan PER 
tinggi, karena saham dengan PER rendah menghasilkan pendapatan yang lebih besar 
dibandingkan dengan saham yang memiliki PER tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk rnengetahui (1) apakah saham dengan PER 
rendah memilki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan saham 
dengan PER tinggi, (2) apakah terdapat perbedaan antara pendapatan saham yang 
memiliki PER rendah sebelum krisis ekonomi dan pada rnasa krisis ekonomi, serta 
(3) apakah ada perbedaan antara pendapatan saham yang memiliki PER tinggi 
sebelum krisis ekonom! dan pada masa krisis ekonomi. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama 
tahun 1995 sampai tahun 1999. Teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui 
apakah ada atau tidak ada perbedaan adalah dengan meggunakan uji beda dua rata
rata (uji t). 

Hasil penelitian pennasalahan pertama menunjukkan tidak ada perbedaan 
antara pendapatan saham yang memiliki PER rendah dan pendapatan saham yang 
memiliki PER tinggi. Tidak adanya perbedaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh 
faktor-fakter ekstemaL Hasil penelitian pada permasalahan kedua menunjukkan ada 
perbedaan antara pendapatan saham yang merniliki PER rendah sebelum krisis 
ekonomi dan pada masa krisis ekonomi. HasH penelitian pada pennasalahan ketiga 
rnenunjukkan ada perbedaan antara pendapatan saham yang rnemiliki PER tinggi 
sebelum krisis ekonomi dan pada masa krisis ekonomi. Adanya perbedaan tersebut 
disebabkan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memperbailki 
keadaan perekonomian indonesia akibat krisis, seperti kebijakan tentang penghapusan 
batas 49% bagi investor asing dalam melakukan pembelian saham.perdana di bursa, 
perilaku investor yang melakukan selektif huying, serta aksi profit yang dilakukan 
oleh investor untuk mendapatkan gain dalam jangka pendek mengingat kondisi 
makro yang belurn pulih 
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