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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity (ROE), Net Profit 

margin (NPM) dan Variance of Earning Growth (VEG) secara parsial 

maupun simultan terhadap Price Earning Ratio (PER) pada 

Perusahaan Penghasil Bahan Baku dan Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2011   

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

2012. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi 

klasik dan selanjutnya pengujian hipotesis. Metode statistik 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dividend 

Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER), sedangkan Return on Equity (ROE), Net Profit margin (NPM) 

dan Variance of Earning Growth (VEG) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER). Secara simultan, 

Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity (ROE), Net Profit 

margin (NPM), dan Variance of Earning Growth (VEG) berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil 

Bahan Baku dan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

Periode 2009-2011 dengan nilai Adjusted R Square sebesar 30.2%. 

Kata kunci: Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity (ROE), 

 Net Profit margin (NPM), Variance of Earning Growth  

 (VEG), dan Price Earning Ratio (PER) 

 

PENDAHULUAN 

Price Earning Ratio (PER) dikenal sebagai salah satu indikator 

terpenting di pasar modal.  Menurut Sartono (2001) dalam Estiana 

(2010) Price Earning Ratio adalah rasio harga saham terhadap 

laba per saham. Price Earning Ratio adalah pengukuran yang 

sering dijadikan acuan atas rasio harga pasar setiap lembar 

terhadap laba per saham. Rasio ini mencerminkan penilaian 

investor terhadap laba perusahaan di masa depan (Weygandt, 

Kieso, & Kimmel, 2008 : 405). 

Harga suatu saham yang dijual dibursa efek sangat tergantung 

pada kekuatan supply dan demand. Kekuatan supply dan demand 

dalam jual beli saham mengakibatkan harga saham bisa naik atau 

http://www.idx.co.id/
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turun. Jika permintaan terhadap saham tersebut meningkat maka 

harga saham akan naik dan jika permintaan saham menurun atau 

kelebihan penawaran maka harga saham akan turun. Untuk itu pada 

saat melakukan investasi saham, investor akan memilih saham 

perusahaan mana yang akan memberikan return tinggi. Oleh karena 

itu, investor harus dapat menganalisa apakah harga saham yang 

terjadi cukup layak untuk di beli yaitu dengan membandingkan 

harga saham dengan laba perlembar saham (earning per share) yang 

disebut dengan Price Earning Ratio (PER).  

PER juga merupakan angka psikologis bagi value investor dimana 

PER yang kecil akan lebih menarik dibandingkan dengan PER 

tinggi. PER rendah ini disebabkan oleh laba per saham yang 

relatif tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, sehingga 

tingkat return-nya lebih baik dan payback period-nya lebih 

singkat lagi. PER yang kecil merupakan salah satu pertimbangan 

utama bagi value investing di samping faktor-faktor lainnya. 

Menurut Husnan (2001), ada tiga komponen yang mempengaruhi besar 

atau kecilnya PER diantaranya adalah :  

1. Payout Ratio, menunjukkan besarnya dividend yang akan 

dibayarkan perusahaan kepada invetor dari earning yang 

diperoleh, dengan kata lain DPR merupakan perbandingan 

antara divident yang dibayarkan perusahaan terhadap 

earning yang diperoleh perusahaan.  

2. Tingkat return yang disayaratkan, yang merupakan tingkat 

return yang disyaratkan investor atas suatu saham 

sebagai kompensasi atas resiko yang harus ditanggung 

investor.  

3. Tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan, merupakan 

fungsi dari besarnya ROE dan tingkat laba ditahan. 

Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan 4 ratio yang 

mempengaruihi Price Earning Ratio, yaitu Dividend Payout Ratio 

(DPR), Return on Equity (ROE), Net Profit margin (NPM), dan 

Variance of Earning Growth (VEG). 

Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Penghasil Bahan Baku dan Perusahaan Manufaktur. Perusahaan 

Penghasil Bahan Baku terdiri dari Perusahaan Pertambangan dan 

pertanian. Alasan dipilihnya sektor Pertambangan dan Pertanian 

ini adalah karena Pertambangan dan Pertanian di Indonesia 

memiliki pertumbuhan yang bagus. Sektor pertanian dan 

Pertambangan menurut Badan Pusat Statistik selalu mengalami 

kenaikan tiap tahunnya yang diukur berdasarkan kenaikan Produk 

Domestik Bruto (PDB). Dan alasan dipilihnya Perusahaan 

Manufaktur adalah karena di Indonesia, prospek perkembangan 

industri manufaktur begitu pesat. Optimisme itu merujuk pada 

krisis moneter pada tahun 1998 yang lalu saat perekonomian 

Indonesia hancur lebur. Namun Indonesia ternyata mampu bangkit 

dan pada tahun 2011 yang lalu pertumbuhan PDB bahkan mencapai 

6.2%. Pada tahun 2012, pertumbuhan sektor industri manufaktur 
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khusus sektor nonmigas secara kumulatif mencapai 6.5%. Bahkan 

pada kuartal II tahun 2012 pertumbuhan mencapai angka 7.27%. Hal 

itu membawa angina segar bagi sektor industri manufaktur di 

Indonesia.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ratio keuangan 

terhadap Price Earning Ratio pada Perusahaan Penghasil Bahan 

Baku dan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2011” 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah dalam penelitian adalah : 

1. Apakah ada pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap 

Price   Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil 

Bahan Baku dan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

Periode 2009-2011 ? 

2. Apakah ada pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku 

dan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 

2009-2011 ? 

3. Apakah ada pengaruh Net Profit margin (NPM) terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku 

dan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 

2009-2011  ? 

4. Apakah ada pengaruh Variance of Earning Growth (VEG) 

terhadap Price Earning Ratio (PER) pada Perusahaan 

Penghasil Bahan Baku dan Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2011 ?   

5. Apakah ada pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR), Return on 

Equity (ROE), Net Profit margin (NPM) dan Variance of 

Earning Growth (VEG) secara simultan terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku 

dan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 

2009-2011  ? 

 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Price Earning Ratio 

Price Earning Ratio menunjukkan berapa banyak jumlah yang rela 

dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap 

dolar/rupiah laba yang dilaporkan  (Brigham dan Houston, 

2006:110). 

 PER dirumuskan sebagai berikut (Brigham dan Houston, 

2006:110) : 

PER = 
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Price Earning Ratio (PER) merupakan salah satu pendekatan yang 

sering digunakan oleh analis sekuritas untuk menilai suatu 

saham. Penilaian saham dengan Price Earning Ratio berusaha 

membuat analisis harga saham dengan memperhatikan kinerja 

keuangan perusahaan yang diambil dari komponen-komponen laporan 

keuangan yang mempengaruhi harga saham. Dari perhitungan ini, 

investor dapat mengetahui nilai instrinsik perusahaan sehingga 

dapat mengambil keputusan investasi secara lebih strategis 

apakah menjual, membeli, atau mempertahankan saham tertentu 

untuk mendapatkan keuntungan. PER juga merupakan angka 

psikologis bagi value investor dimana PER yang kecil akan lebih 

menarik dibandingkan dengan PER tinggi. PER rendah ini 

disebabkan oleh laba per saham yang relatif tinggi dibandingkan 

dengan harga sahamnya, sehingga tingkat return-nya lebih baik 

dan payback period-nya lebih singkat lagi. 

Dividend Payout Ratio (DPR) 

Rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio) adalah dividen 

tunai tahunan yang dibagi dengan laba tahunan; atau dividen 

perlembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Ratio 

tersebut menunjukkan persentase laba perusahaan yang dibayarkan 

kepada pemegang saham secara tunai ( Horne & Wachowicz, 

2007:270). Maka  Dividend Payout Ratio dapat dihitung dengan 

persamaan:  

Dividend Payout Ratio  = 
                  

                 
 

Dividend per Share menunjukkan arus kas utama dari perusahaan 

kepada pemegang saham. Pada umumnya DPS lebih kecil dari pada 

EPS karena dividen dibayarkan dari laba perusahaan dan 

tergantung dari kebijakan dividen. Kebijakan dividen menyangkut 

keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna 

diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Kebijakan dividen 

yang optimal pada suatu perusahaan adalah kebijakan yang 

menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan 

di masa yang akan datang sehingga memaksimumkan harga saham. 

Return On Equity (ROE) 

menurut Horne & Wachowicz, JR (2005:225) ROE membandingkan laba 

bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan 

pemegang saham diperusahaan. 

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu dari rasio 

Profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengembalian atas investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham 

atau investor yang dapat dihitung dengan membagi laba setalah 

pajak terhadap modal sendiri atau ekuitas. 

ROE dapat dirumuskan sebagai berikut ( Horne & Wachowicz, JR, 

2005:225): 

ROE = 
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Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Weygandt, Kieso, & Kimmel (2008 : 401), Margin Laba 

(profit margin) adalah pengukuran persentase setiap nilai 

penjualan yang menghasilkan laba bersih. Hal ini dihitung dengan 

membagi laba bersih dengan penjualan bersih. 

Apabila rasio NPM perusahaan besar maka menunjukan bahwa 

perusahaan berkinerja dengan baik, karena dapat menghasilkan 

laba bersih yang besar melalui aktifitas penjualannya, sehingga 

digunakan investor dalam mengambil keputusan apakah membeli 

saham emiten tersebut, karena laba bersih yang meningkat 

berpengaruh pada minat investor untuk menginvestasikan dananya 

di perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan menyebabkan 

harga saham perusahaan tersebut meningkat.  

Net Profit margin (NPM) dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Weygandt, Kieso, & Kimmel, 2008 : 401)  :  

NPM =  
           

                
 

Variance Of Earning Growth (VEG) 

Setiap saham yang beredar di pasar modal mempunyai resiko yang 

dapat merugikan investor jika tidak ditangani dengan cermat. 

Varian ini merupakan proxy dan resiko. Menurut Ariefianto (2010) 

Variance of Earning Growth mencerminkan ketidakpastian 

perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki laba 

yang stabil akan cenderung memiliki reputasi yang baik dalam 

mempertahankan pay out ratio. Variance of Earning Growth yang 

tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki 

profitabilitas yang stabil serta kurang perhatian perusahaan 

pada manajemen laba, akibatnya terjadi ketidakpastian perolehan 

dividen bagi investor. 

Variabel ini menunjukkan varian tingkat pertumbuhan laba yang 

menggambarkan resiko dari masing-masing saham, menurut Fabozzi 

dalam Ariefianto (2010) dihitung dengan formula : 

σ g =  
∑          
   

   
 

 

Pengaruh DPR Terhadap PER 

Menurut Indriyono dan Basri (2002: 232), “dividend payout ratio 

adalah perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba 

bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam bentuk 

persentase”. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk 

membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di 

dalam perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal pada suatu 

perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara 

dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang 

sehingga memaksimumkan harga saham. Kenaikan / penurunan harga 

saham di pasar ini akan berdampak pada nilai PER saham tersebut. 



6 
 

Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi pula 

nilai PERnya. 

Pengaruh ROE terhadap PER 

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu dari rasio 

Profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengembalian atas investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham. 

ROE penting bagi investor, sebab ROE merupakan suatu indikator 

penting untuk menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang 

yaitu dengan cara melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas 

perusahaan dan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran 

deviden. Sehingga semakin tinggi nilai ROE, maka prospek 

perusahaan dimasa depan akan baik pula karena laba yang 

dihasilkan perusahaan tersebut meningkat yang akhirnya return 

(dividen) juga meningkat. Dengan demikian akan menarik investor 

untuk membeli saham perusahaan tersebut yang akan menyebabkan 

permintaan saham tersebut meningkat sehingga harga saham pun 

meningkat, begitu juga sebaliknya. Jadi, ROE berpengaruh 

terhadap harga saham yang akhirnya juga dapat mempengaruhi Price 

Earning Ratio. 

Pengaruh NPM terhadap PER 

Net profit margin adalah rasio tingkat profitabilitas yang 

dihitung dengan cara membagi keuntungan bersih dengan total 

penjualan. Apabila rasio NPM perusahaan besar maka menunjukan 

bahwa perusahaan berkinerja dengan baik, karena dapat 

menghasilkan laba bersih yang besar melalui aktifitas 

penjualannya, sehingga digunakan investor dalam mengambil 

keputusan apakah akan membeli saham tersebut, karena laba bersih 

yang meningkat berpengaruh pada minat investor untuk 

menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut, yang pada 

akhirnya akan menyebabkan harga saham perusahaan tersebut 

meningkat. Kenaikan harga saham di pasar ini akan berdampak pada 

nilai PER saham tersebut. Semakin tinggi harga saham perusahaan, 

maka semakin tinggi pula nilai PER-nya. 

Pengaruh Variance of Earning Growth terhadap PER 

Menurut Ariefianto (2010), Variance of Earning Growth 

mencerminkan ketidakpastian perusahaan dalam memperoleh laba. 

Perusahaan yang memiliki laba yang stabil akan cenderung 

memiliki reputasi yang baik dalam mempertahankan pay out ratio. 

Variance of Earning Growth yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut tidak memiliki profitabilitas yang stabil 

serta kurang perhatian perusahaan pada manajemen laba, akibatnya 

terjadi ketidakpastian perolehan dividen bagi investor. Dengan 

demikian akan menurunkan minat investor yang beranggapan bahwa 

saham tersebut memiliki resiko yang tinggi, kemudian akan 

mengakibatkan harga saham menurun dan PER juga akan menurun. 

Perumusan Hipotesis 

H1 : Ada pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku dan 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2009-2011. 
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H2:  Ada pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku dan 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2009-2011. 

H3:  Ada pengaruh Net Profit margin (NPM) terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku dan 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2009-2011. 

H4:  Ada pengaruh Variance of Earning Growth terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku dan 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2009-2011. 

H5:  Ada pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity 

(ROE), Net Profit margin (NPM), dan Variance of Earning Growth 

secara simultan terhadap Price Earning Ratio (PER) pada 

Perusahaan Penghasil Bahan Baku dan Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI Periode 2009-2011. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat 

dalam bentuk pengaruh antar variabel melalui pengujian 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data yang bersifat 

kuantitatif dan merupakan data Sekunder yang diperoleh dengan 

cara mengunduh dari situs www.idx.co.id dan ICMD 2012. Data 

sekunder dikumpulkan menggunakan studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan data sekunder berupa catatan-catatan, laporan 

keuangan perusahaan periode 2009 -2011, serta informasi yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Perusahaan Penghasil Bahan Baku dan Perusahaan Manufaktur 

dengan periode penelitian selama 3 tahun yaitu tahun 2009, 2010, 

dan 2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 163 

perusahaan. Sampel perusahaan yang akan dilakukan dalam 

penelitian berjumlah 12 perusahaan. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel 

independen yaitu Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity 

(ROE), Net Profit margin (NPM), dan Variance of Earning Growth 

(VEG)dan 1 variabel dependen yaitu Price Earning Ratio (PER). 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dilakukan dengan 

analisis statistik dan menggunakan bantuan komputer menggunakan 

software SPSS 17.0. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan 

melakukan uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya 

dilanjutkan dengan analisis regresi berganda, pengujian 

hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji-F dan uji-t  dan 

koefisien determinan (R
2
). 

Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa sampel 

diambil dari populasi yang berdistribusi normal (Sulistyo, 

http://www.idx.co.id/
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2010:50). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan analisis grafik yaitu histogram dan grafik 

P-P Plot, dan analisis statistik yaitu dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov (K-S) untuk menguji normalitas data. Uji K-S 

dibuat dengan menggunakan hipotesis: 

Ho :  data residual berdistribusi normal 

Ha :  data residual tidak berdistribusi normal 

Jika signifikansi > 0.05 berarti data berdistribusi normal dan 

Ho tidak dapat ditolak, Ha ditolak. Jika signifikansi < 0.05 

berarti data tidak berdistribusi normal dan Ho ditolak, Ha tidak 

dapat ditolak. 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas merupakan uji untuk mendeteksi apakah 

terdapat gejala kolerasi antara variabel independen yang satu 

dengan variabel independen yang lain (Supramono & Utami, 2004). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen, dengan kata lain model regresi 

tersebut tidak terjadi multikolonieritas. Multikolonieritas 

dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor 

(VIF). Apabila tolerance value < 0,1 atau VIF > 10 = terjadi 

multikolonieritas. Dan apabila tolerance value > 0,1 atau VIF < 

10 = tidak terjadi multikolonieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006 :105). Alat 

analisis untuk menguji heterokedastisitas dalam penelitian ini 

yakni dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-standardized. Selain menggunakan 

grafik plot, uji heterokedastisitas  dalam penelitian ini juga 

menggunakan uji Glejser. Perumusan hipotesis adalah: 

H0 : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : ada heteroskedastisitas. 

Jika signifikan < 0,05 maka Ha tidak dapat ditolak (ada 

heteroskedastisitas) dan jika signifikan > 0,05 maka H0 tidak 

dapat ditolak (tidak ada heteroskedastisitas). 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2006 : 95), Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t -1 (sebelumnya). Uji yang digunakan adalah Run 

Test. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

H0 : resedual random atau tidak terjadi  autokorelasi 

Ha : Resedual tidak random terjadi autokorelasi 
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Jika probabilitas signifikan > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak 

(tidak terjadi autokorelasi), dan jika probabilitas < 0,05 maka 

Ha tidak dapat ditolak (terjadi autokorelasi). 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur 

kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Analisis regresi linear berganda dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e  

Keterangan : 

Y = Price Earning Ratio (PER) 

X1 = Dividend Payout Ratio (DPR) 

X2 = Return On Equity (ROE) 

X3 = Net Profit Margin (NPM) 

X4 = Variance of Earning Growth (VEG) 

a = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi variabel DPR 

b2 = Koefisien regresi variabel ROE 

b3 = Koefisien regresi variabel NPM 

b4 = Koefisien regresi variabel VEG 

e = Faktor kesalahan 
 

Pengujian Hipotesis 

1. Uji-F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2006 : 127). Tingkat signifikansi yang digunakan 

adalah sebesar 5%, dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0.05) dan 

derajat kebebasan db = (n-k) (k-1), dimana (n) adalah jumlah 

observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Hipotesis yang akan 

diuji adalah sebagai berikut : 

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen.  

Ha = semua variabel independen berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi Fhitung dengan 

Ftabel dengan ketentuan:  

- jika Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha 

ditolak untuk α = 5%,  

- jika Fhitung ≥ Ftabel, maka Ha tidak dapat ditolak dan Ho 

ditolak untuk α = 5%. 

2. Uji-t 

Uji T (uji parsial) digunakan untuk mengetahui pangaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2006 : 128). Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 

5%, dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0.05) dan derajat 

kebebasan derajat kebebasan db = (n-k-1), dimana (n) adalah 
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jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Hipotesis yang 

akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ho = variabel independen tidak berpengaruh secara parsial 

terhadapvariabel dependen.  

Ha = variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

- jika thitung ≤ ttabel atau - thitung ≥ - ttabel, maka Ho tidak 

dapat ditolak dan Ha  ditolak untuk α = 5%,  

- jika thitung ≥ ttabel atau - thitung ≤ - ttabel, maka Ha tidak 

dapat ditolak dan Ho ditolak untuk α = 5%. 

 

 

Koefisien Determinan (R2) 

Koefesien determinasi (R
2
) untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2006 : 83). Koefisien determinan (R
2
) berkisar antara 

nol sampai dengan satu (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Nilai    yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. 
 

Dengan demikian, Bila R
2
 mendekati nol, maka pengaruh dari 

variabel bebas yaitu variabel Dividend Payout Ratio (DPR), 

Return on Equity (ROE), Net Profit margin (NPM) dan Variance of 

Earning Growth (VEG) terhadap variabel Price Earning Ratio (PER) 

adalah kecil. Bila mendekati 1, maka pengaruh dari variabel 

bebas yaitu variabel Dividend Payout Ratio (DPR), Return on 

Equity (ROE), Net Profit margin (NPM) dan Variance of Earning 

Growth (VEG) adalah besar. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Uji Asumsi klasik 

Analisis asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah data harus 

berdistribusi normal, dan bebas dari multikolinearitas, 

Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi. Setelah dilakukannya 

pengujian terhadap lima variabel diperoleh hasil bahwa terjadi 

masalah heterokedastisitas. Menurut Ghozali (2006:110) cara 

memperbaiki model tersebut adalah dengan melakukan transformasi 

logaritma sehingga model persamaan regresinya menjadi Ln_Y= a + 

b1 Ln_X1 + b2 Ln_X2 + b3 Ln_X3 + b4 Ln_X4 + e kemudian data 

diuji ulang sesuai dengan syarat untuk melakukan uji asumsi 

klasik.  

Uji Normalitas 

Berdasarkan lampiran II, dapat dilihat bahwa gambar histogram 

telah berbentuk lonceng, dan pada grafik P-P Plot terlihat 

titik- titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal. Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini adalah 0.566 dan 
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signifikan pada 0.906 (> 0,05). Dengan demikian, Ho tidak dapat 

ditolak dan data penelitian ini berdistribusi normal karena 

signifikan > 0.05. 

Uji Multikolonieritas 
Berdasarkan lampiran III, variabel Ln_DPR menunjukkan nilai 

Tolerance sebesar 0.843 (>0.1) dan VIF sebesar 1.187 (<10), 

variabel Ln_ROE menunjukkan nilai Tolerance 0.411 (>0.1) dan VIF 

sebesar 2.431 (<10), variabel Ln_NPM menunjukkan nilai Tolerance 

0.366 (>0.1) dan VIF sebesar 2.732 (<10), variabel Ln_VEG 

menunjukkan nilai Tolerance 0.850 (>0.1) dan VIF sebesar 1.176 

(<10), maka dalam penelitian ini bebas dari adanya 

multikolonieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan lampiran IV, dilihat dari grafik scatterplot 

terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di 

atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan jika dilihat dari 

uji glejser, tidak ada satupun variabel independen terhadap 

variabel dependen nilai Absolut Ut (absut) yang memiliki 

probabilitas signifikansinya kecil dari 0.05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa H0 tidak dapat ditolak dan penelitian ini 

bebas dari adanya heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Berdasarkan lampiran V, dapat dilihat bahwa Test Value adalah 

0.03671 dengan probabilitas signifikan 1.000 (>0.05). Dengan 

demikian hipotesis H0 tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan lampiran VI, diperoleh hasil persamaan model regresi 

linear sebagai berikut : 

Ln_Y = 1.359 + 0.179 Ln_X1 + 0.045 Ln_X2 - 0.527 Ln_X3 - 0.090  

       Ln_X4 + e 

 

Dari persamaan model regresi linear tersebut dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Konstanta (a) 
Nilai konstanta (a) sebesar 1.359 menunjukkan bahwa apabila 

nilai variabel Ln_DPR, Ln_ROE, Ln_NPM, dan Ln_VEG konstan, 

maka nilai variabel Ln_PER sebesar 1.359. 

2. Koefisien b1 untuk variabel Ln_DPR 
Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0.179, nilai 

b1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel Ln_PER dengan variabel Ln_DPR yang artinya 

jika nilai variabel Ln_DPR naik sebesar 1 maka nilai Ln_PER 

akan naik sebesar 0.179. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 
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3. Koefisien b2 untuk variabel Ln_ROE 
Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0.045, nilai 

b2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel Ln_PER dengan variabel Ln_ROE yang artinya 

jika nilai variabel Ln_ROE naik sebesar 1 maka nilai Ln_PER 

akan naik sebesar 0.045. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

4. Koefisien b3 untuk variabel Ln_NPM 
Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar -0.527, nilai 

b3 yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawan 

arah antara variabel Ln_PER dengan variabel Ln_NPM yang 

artinya jika nilai variabel Ln_NPM naik sebesar 1 maka 

nilai Ln_PER akan turun sebesar 0.527. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

5. Koefisien b4 untuk variabel Ln_VEG 
Besarnya nilai koefisien regresi (b4) sebesar - 0.090, 

nilai b4 yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang 

berlawan arah antara variabel Ln_PER dengan variabel Ln_VEG 

yang artinya jika nilai variabel Ln_VEG naik sebesar 1 maka 

nilai Ln_PER akan turun sebesar  0.090. Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji F 

Berdasarkan lampiran VII, diketahui nilai Fhitung sebesar 4.787. 

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel. Nilai Ftabel pada 

tingkat kesalahan α = 5% dengan derajat kebebasan (db) = (n-k) 

(k-1). Jumlah sampel (n) sebanyak 36, dan jumlah variabel 

penelitian (k) berjumlah 5. Jadi db = (36-5) ; (5-1), sehingga 

Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) adalah 2.68. Jadi 

Fhitung ≥ Ftabel (4.787 ≥ 2.68) maka keputusan Ha tidak dapat 

ditolak artinya Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity 

(ROE), Net Profit margin (NPM), dan Variance of Earning Growth 

(VEG) secara simultan berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER) pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku dan Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2011. 

Uji t 

Berdasarkan lampiran VIII, diatas dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) (Ln_X1) terhadap 

Price Earning Ratio (PER) (Ln_Y), menunjukkan besarnya 

thitung Ln_DPR sebesar 2.051 > 2.04227 (ttabel α = 0.05, db = 

(36-5-1) = 30), maka H0 ditolak dan H1 tidak dapat 

ditolak, yang berarti variabel Dividend Payout Ratio (DPR) 

secara parsial berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER). 

2. Pengaruh Return on Equity (ROE) (Ln_X2) terhadap Price 

Earning Ratio (PER) (Ln_Y), menunjukkan besarnya thitung 
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Ln_ROE sebesar 0.159 < 2.04227 (ttabel α = 0.05, db = (36-5-

1) = 30) maka H2 ditolak dan H0 di tidak dapat ditolak, 

yang berarti variabel Return on Equity (ROE) secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER) 

3. Pengaruh Net Profit margin (NPM) (Ln_X3) terhadap Price 

Earning Ratio (PER)  (Ln_Y), menunjukkan besarnya thitung 

Ln_NPM sebesar -1.945 > -2.04227 (ttabel α = 0.05, db = (36-

5-1) = 30), maka H3 ditolak dan H0 tidak dapat ditolak, 

yang berarti variabel Net Profit margin (NPM) secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER). 

4. Pengaruh  Variance of Earning Growth (VEG) (Ln_X4) 

terhadap Price Earning Ratio (PER) (Ln_Y), menunjukkan 

besarnya thitung Ln_VEG sebesar -1.565 > -2.04227 (ttabel α = 

0.05, db  = (36-5-1) = 30), maka H4 ditolak dan H0 tidak 

dapat ditolak, yang berarti variabel Variance of Earning 

Growth (VEG) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Price Earning Ratio (PER). 

 

Koefisien Determinan (R2) 

Berdasarkan lampiran IX, dapat dilihat nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.302 atau 30.2% dari 

variabel Price Earning Ratio dapat dijelaskan oleh Dividend 

Payout Ratio (DPR), Return on Equity (ROE), Net Profit margin 

(NPM), dan Variance of Earning Growth (VEG). Sedangkan sisanya 

69.8% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel (faktor 

atau rasio-rasio keuangan) lain yang tidak termasuk dalam model. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dividend 

Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap Price Earning Ratio 

(PER), sedangkan Return on Equity (ROE), Net Profit margin (NPM) 

dan Variance of Earning Growth (VEG) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER). Secara simultan, 

Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Equity (ROE), Net Profit 

margin (NPM), dan Variance of Earning Growth (VEG) berpengaruh 

terhadap Price Earning Ratio (PER) pada Perusahaan Penghasil 

Bahan Baku dan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

Periode 2009-2011 dengan nilai Adjusted R Square sebesar 30.2%. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada beberapa 

hal yang dapat disarankan penulis: 

1. Bagi investor yang ingin menanamkan modalnya 

(berinvestasi) pada sebuah perusahaan, sebaiknya lebih 

memperhatikan rasio PER dalam membuat keputusan investasi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk memperhatikan faktor atau 
variabel lain yang mempengaruhi variabel PER agar lebih 

kuat hasilnya dan diperlukan jumlah sampel yang lebih 

besar dan kurun waktu yang lebih lama. 
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LAMPIRAN 

 

I. Sampel Penelitian  

 

No Kode Nama Perusahaan 
Tanggal 

Listing 

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk. 09-Dec-1997 

2 AUTO PT Astra Otoparts Tbk. 15-Jun-1998 

3 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 22-Dec-1980 

4 GGRM PT Gudang Garam Tbk. 27-Aug-1990 

5 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk. 08-May-1990 

6 LSIP PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. 05-Jul-1996 

7 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 15-Dec-1981 

8 PTRO PT Petrosea Tbk. 21-May-1990 

9 SCCO PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 20-Jul-1982 

10 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk. 14-Feb-2000 

11 TCID PT Mandom Indonesia Tbk. 30-Sep-1993 

12 TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk. 17-Jun-1994 
 

 

 

II. Uji Normalitas 

Grafik Histogram 
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Grafik P-P Plot 

 

 

 

Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 36 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .84228147 

Most Extreme Differences Absolute .094 

Positive .094 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .566 

Asymp. Sig. (2-tailed) .906 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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III. Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.359 .635  2.141 .040   

LN_DPR .179 .087 .316 2.051 .049 .843 1.187 

LN_ROE .045 .283 .035 .159 .875 .411 2.431 

LN_NPM -.527 .271 -.454 -1.945 .061 .366 2.732 

LN_VEG -.090 .057 -.240 -1.565 .128 .850 1.176 

a. Dependent Variable: LN_PER 

 

IV. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .357 .343  1.042 .306 

LN_DPR .000 .047 -.002 -.012 .990 

LN_ROE .007 .153 .013 .048 .962 

LN_NPM -.141 .146 -.276 -.964 .343 

LN_VEG -.004 .031 -.027 -.144 .887 

a. Dependent Variable: absut 
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V. Uji Autokorelasi 

 

 

Runs Test 

 Unstandardized 
Residual 

Test Value
a
 .03671 

Cases < Test Value 18 

Cases >= Test Value 18 

Total Cases 36 

Number of Runs 19 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 

a. Median 

 
 

  

VI. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.359 .635  2.141 .040   

LN_DPR .179 .087 .316 2.051 .049 .843 1.187 

LN_ROE .045 .283 .035 .159 .875 .411 2.431 

LN_NPM -.527 .271 -.454 -1.945 .061 .366 2.732 

LN_VEG -.090 .057 -.240 -1.565 .128 .850 1.176 

a. Dependent Variable: LN_PER 

 

 

 

VII. Uji F 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.337 4 3.834 4.787 .004
a
 

Residual 24.830 31 .801   

Total 40.168 35    

a. Predictors: (Constant), LN_VEG, LN_DPR, LN_ROE, LN_NPM 

b. Dependent Variable: LN_PER 
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VIII. Uji t 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.359 .635  2.141 .040   

LN_DPR .179 .087 .316 2.051 .049 .843 1.187 

LN_ROE .045 .283 .035 .159 .875 .411 2.431 

LN_NPM -.527 .271 -.454 -1.945 .061 .366 2.732 

LN_VEG -.090 .057 -.240 -1.565 .128 .850 1.176 

a.Dependent Variable: LN_PER 
 
 
 

IX. Koefisien Determinan (R2) 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .618
a
 .382 .302 .89497 

a. Predictors: (Constant), LN_VEG, LN_DPR, LN_ROE, LN_NPM 

b. Dependent Variable: LN_PER 

 


