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ABSTRAK 

 

Pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap price earning ratio pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2008-2012. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan 

leverage terhadap price earning ratio. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah price earning ratio dan variable independen dalam penelitian ini adalah 

likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Likuiditas diukur dengan melihat 

perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, profitabilitas diukur dengan 

pembagian laba dengan modal perusahaan, dan leverage diukur dengan 

pembagian hutang lancer dengan modal perusahaan. Penelitian ini mengambil 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 

2008-2012. Data tersebut diperoleh dengan teknik purposive sampling dan 

menggunakan metode analisis regresi berganda. 

Hasil pengujian hipotesis secara simultan ini menunjukkan bahwa likuiditas, 

profitabilitas, dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap price earning 

ratio. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa likuiditas dan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio sedangkan 

leverage tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio. 

 

Kata kunci : likuiditas, profitabilitas, leverage, dan Price Earning Ratio



 
 

 iii 

ABSTRACT 

 

The influence liquidity, profitability, and leverage disclosure price earning ratio 

of manufaktur company listed in Indonesia stock exchange 2008-2012 period. 

Thesis. Department of Accounting Faculty of Economic, State University of 

Jakarta. 

This study aimed to determine the influence of the influence liquidity, profitability, 

and leverage disclosure price earning ratio. The dependent variable in this study 

is price earning ratio in this research are liquidity, profitability, and leverage. 

Liquidity is measured by alteration from operating activity, profitability  is 

measured by division net income with number of shares outstanding, and leverage 

is measured with content analysis from global reporting initiative index. This 

study took a sample of manufaktur company listed in Indonesia stock exchange 

2008-2012 period.. The data obtained by purposive sampling techniques and 

using multiple regression analysis. 

Simultaneously hypothesis testing result show that liquidity, profitability, and 

leverage effect simultaneously against the price earning ratio. The partial 

hypothesis test result show that liquidity and profitability have a significant affect 

the price earning ratio while leverage don't affect significant the price earning 

ratio. 

 

Keywords: liquidity, profitability, , leverage, dan Price Earning Ratio 
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