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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
P E ratio perusahaan rnanufaktur yang go public di BEl Ada 5 faktor yang diduga 
berpengaruh terhadap PIE ralio, yaitu dividend payout ralio, profit margin, 
~rputaran aktiva, leverage dan standar deviasi tingkat pendapatan saharn. Periode 
penelitian ini adalah peri ode 1998-1999 (pada saat krisis ekonorni). 

Analisis yang digunakan adalah regresi tinier herganda baik secara cross 
seclion maupun pooling. Setelah dilakukan pengujian statistik melalui uji t dan uji F, 
maka hasil yang diperoleh adalah: (l) Pada tab un 1998 hanya dividend payout ratio 
yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap P E ratio, (2) Pada tabun 1999 
ada 2 taktor yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PE ratio, yaitu 
dividend payoul ralio dan projit margin, (3) Pada periode 1998-1999 dividend 
payout mIlo dan proj!1 margin berpengaruh signifikan secara parsial terhadap P·E 
ralio, (4) Secara bersama-sama, dividend payoul ralio, profit margin, perputaran 
ak-tiva, leverage dan stan dar deviasi tingkat pendapatan saham berpengaruh signifikan 
terhadap PIE ratio baik pada tahun 1998 dan 1999, maupun peri ode 1998-1999. 

Penelitian ini rnenemukan bahwa pengaruh variahel-variabel bebas terhadap 
P E ratio pada suatu tahun temyata berbeda dengan pada tahun yang lain. Pada tahun 
1998 hanya dividend payoU/ ralio yang berpengaruh signifikan terhadap PIE ralio, 
sedangkan pada tahun 1999 ada 2 faktor, yallu diVidend payout ratio dan profit 
margin. Pengaruh dividend payoul ratio terhadap P·E ratio pada tahun 1998 (pada 
saal bearish) temyata lebih hesar dibanding pada tahun 1999 (pada saat bullish). 

Ada 2 model penilaian saham yang biasa dikenal sebagai model regresi cross 
sectional yang dihasilkan oleh penelitian ini, yaitu modell dan II. Model I dihentuk 
dengan menggunakan data tahun 1998, sedangkan model II dibangun dengan data 
tahun 1999. Model I temyata berbeda dengan model II, dalam hal banyaknya 
variabel bebas yang signifikan dan nilai koefisien determinasinya. Perbedaan 
. tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi pasar modal dan keadaan 
perekonomian Indonesia pada tahun 1998 dengan pada tahun 1999. 
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