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ABSTRAK 

NI MADE WIHARTATI HUTAMI. 2011. 8323118262. Analisis Saham Layak 

Beli Dengan Metode Price Earning Ratio (PER) Menggunakan Pendekatan 

Devidend Discount Model (DDM) Studi Kasus Pada Saham Industri Makanan 

Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.    

 

Karya Ilmiah  ini bertujuan untuk menilai investasi saham  pada saham sub 

sektor industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Analisis yang 

digunakan dengan metode price earning ratio (PER) menggunakan pendekatan 

devidend discount model (DDM Dengan metode tersebut ada empat permasalahan 

pokok yang dapat datasi pertama: dapat menganalisis prilaku earning dan deviden 

dari perusahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia 

untuk menentukan tingkat pertumbuhan deviden dan deviden payout ratio 

(persentase deviden yang dibayarkan yang diambil dari laba bersih). Kedua: 

menentukan tingkat earning minimal yang dihrapkan apabila berinvestasi dalam 

bentuk saham. Ketiga: menghitung Price earning ratio dari masing-masing 

perusahaan, dan keempat: melakukan analisis investasi masing-masing 

perusahaan apakah layak beli atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan sekunder 

berupa annual report pada http://www.idx.co.id/ . 

 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan 

purposive sampling ada tiga perusahaan yang  konsisten membagikan deviden 

setiap tahunnnya kepada investor. Dalam menganalisis saham industri makanan 

dan minuman dengan menggunakan tiga alternatif (k*=11%, k*=16% dan 

k*=21%), terdapat satu perusahaan yang layak beli yaitu PT Delta Djakarta karena 

pada ketiga alternatif tersebut PER<PER* yang berarti tingkat earning dari saham 

tersebut lebih tinggi dari  11%, 16% dan 21%. 

 

 

Kata kunci:Saham Layak Beli, Price Earning Ratio, Devidend Discount Model 
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ABSTRACT 

NI MADE WIHARTATI HUTAMI. 2011. 8323118262. Analisis Saham Layak 

Beli Dengan Metode Price Earning Ratio (PER) Menggunakan Pendekatan 

Devidend Discount Model (DDM) Studi Kasus Pada Saham Industri Makanan 

Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  

 

This research is aimed at assessing the stock of Beverage and food 

investment at Indonesia Stock Exchange. The analysis used is Price Earning 

Ration (PER) Method with DDM approach. By this method, there are 4 core 

problems that can be solved. The first problem is the ability of analyzing earning 

and dividend attitude of food and baverage company in Indonesia Stock Exchange 

in order to determine the dividend growth from dividend payout ratio (the 

percentage of dividend from the net profit). The second problem is determining 

minimal earning level expected in case of investing stock/share. The third is 

calculating Price earnings ratio of the companies. And the last one is analyzing 

whether the investment is fair to purchase or not. The method used in this 

research is quantitative descriptive analysis using secondary data of annual 

report on http://idx.co.id/  

 

The result of this research can be concluded that after applying PER, there 

are three companies that consistently share the dividend to investor every year. In 

analyzing the B&F industry using 3 alternatives (k*=11%, k*=16% dan 

k*=21%), there is one fair to purchase company, PT Delta Djakarta. For on those 

three alternatives, PER<PER *inferring that earning evel from the stock/share is 

more than 11%, 16% dan 21%. 

 

Keywords: Decent Buy Stock, Price Earning ratio, Dividend Discount 

Model 

 

 

 

 

http://idx.co.id/


 
 

iv 
 

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN 

 

 



 
 

v 
 

 

LEMBAR PENGESAHAN KARYA ILMIAH 

 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena berkat anugrah dan tuntunan yang diberikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini. Karya Ilmiah ini ditulis dalam 

rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya di bidang Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta.  

 Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini penulis mendapatkan banyak 

bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dirasakan sendiri oleh penulis. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 

penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini : 

1. Kedua orang tua tercinta dan kakak yang telah memberikan  

curahan kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun 

materil kepada penulis dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini. 

2. Bapak Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

3. Bapak Indra Pahala, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

4. Ibu Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak. selaku Ketua Program 

Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 



 
 

vii 
 

5. Bapak Dr Mardi M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

masukan kepada penulis selama penyusunan karya ilmiah ini dari 

awal hingga akhir; 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 

telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat 

selama penulis duduk dibangku perkuliahan; 

7. Teman-teman di kelas D3 Akuntansi 2011 Fakultas Ekonomi 

khususnya teman-teman seperjuangan di kelas D3 Akuntansi 2 

2011 yang  selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk 

menyusun Karya Ilmiah ini. 

8. I Made Upadana yang senantiasa memberikan semangat dan 

dukungan tiada henti dengan rasa sayang yang luar biasa, terima 

kasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi disaat 

keletihan menghampiri dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 

9. Kakak-kakak, Teman-teman dan Adik-adik di Unit Kegiatan 

Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hindu Buddha Universitas Negeri 

Jakarta, terutama untuk teman-teman angkatan 2011 Geri, Made, 

Indra, Yudhis, Dhani, Rista dan untuk Badan pengurus harian 

KMHB UNJ 2014.  

Kiranya Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-

Nya serta membalas semua budi baik seluruh pihak yang telah 

memberikan bantuan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Tak ada 



 
 

viii 
 

gading yang tak retak, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

penulisan Karya Ilmiah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis perlukan guna kesempurnaan Karya Ilmiah ini. 

Akhir kata, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat dan 

memberikan dampak yang positif bagi semua pihak yang 

membacannya. 

                                                                  Jakarta, 29 Mei 2014 

 

                                                                               Penulis 

 

 

 

 

 


