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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA), 

Dividend Payout Ratio (DPR), dan Size Perusahaan, secara parsial maupun secara 

simultan terhadap Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan aneka industri dan 

industri barang kosumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-

2012.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen 

(Return On Asset (ROA), Dividend Payout Ratio (DPR), dan Size Perusahaan) dan 

variabel dependen (Price Earning Ratio (PER)). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan aneka industri dan industri barang kosumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang berjumlah 72 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Perusahaan yang memenuhi criteria sampel 

berjumlah 20 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa laporan keuangan yang diakses dari situs resmi BEI. Teknik 

analisis data yang digunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear 

berganda, dan uji hipotesis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 

ROA (X1),  dan SIZE Perusahaan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Price 

Earning Ratio (PER) pada perusahaan aneka industri dan industri barang kosumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012, sedangkan variabel 

DPR (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio 

(PER) pada perusahaan aneka industri dan industri barang kosumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012. Secara simultan variabel ROA, DPR, 

dan Size Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio (PER) 

pada perusahaan aneka industri dan industri barang kosumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012. Hal ini didukung dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0.309 yang artinya 30.9% Price Earning Ratio (PER) 

dipengaruhi oleh ROA,DPR dan Size. Dan sisanya sebesar 69.1% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar dari variabel penelitian ini. 

 



 

PENDAHULUAU 

 Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Hal ini 

dikarenakan pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor dan 

kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada 

instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Salah satu 

intrumen pasar modal yang paling populer dikalangan investor adalah saham.  

 Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu 

perusahaan, Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan 

diikuti dengan hak dan kewajiban kepada setiap pemegangnya dan Persediaan yang 

siap untuk dijual (Fahmi, 2012:81). Para investor sangat tertarik atas saham karena 

mereka mengharapkan dapat memperoleh return atas investasi nsaham tersebut yaitu 

berupa deviden yang akan diberikan pada setiap akhir tahun dan capital gaim, yaitu 

keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut di jual kembali pada harga lebih 

mahal. Namun sayangnya, dividend dan capital gain  tersebut lebih sulit diprediksi, 

sehingga investor harus melakukan analisis saham guna memperoleh keuntungan 

yang diharapkan. 

 Menurut Tryfino (2009:8), Ada dua metode yang lazim digunakan para 

investor dalam menganalisis saham yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. 

Analisis teknikal adalah metode analisis berdasarkan pergerakan harga saham sesuai 

dengan kemungkinan teknis dari historikal data statistik pergerakannya pada jangka 

waktu tertentu. Sedangkan analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis fundamental dinaggap lebih mudah dari 

pada analisis teknikal dikarenakan analisis fundamental hanya menilai baik dan 

buruknya kinerja perusahaan dengan melihat dari rsaio keuangan yaitu Price Book 

Value (PBV), Earning Per Share (EPS ) dan  Price Earning Ratio (PER) 

(Tryfino,2009:9). 

 Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang sering digunakan dalam 

analisis saham. Menurut Sunariyah dalam Aji dan Pangestuti (2012:1), Pendekatan 

ini paling banyak digunakan oleh para pemodal dan analisis sekuritas. Pendekatan ini 

didasarkan hasil yang diharapkan pada perkiraan laba persaham yang akan datang, 

sehingga dapat diketahui berapa lama investasi saham akan kembali.  

 Permasalahan yang ada dalam penelitian ini didasarkan adanya 

ketidakkonsistenannya penelitian yang di teliti oleh para peneliti sebelumnya, 

perbedaan penelitian tersebut adalah Return On Asset (ROA), Dividen Payout Ratio 

(DPR) dan Size Perusahaan. Return On Asset (ROA) pernah diteliti oleh Agustin 

(2013) yang menyimpulkan bahwa variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PER. Hasil berbeda dengan yang diteliti oleh Sukamdani (2011) 

menyimpulkan bahwa Return On Assets berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Price Earning Ratio. Dividen Payout Ratio (DPR) pernah diteliti oleh Damasita 

(2012) dan Fegriadi (2013) yang menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa 

Dividen Payout Ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio 

(PER). Namun penelitian Aji dan Pangestu (2012) menyimpulkan bahwa Dividen 



 

Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio 

(PER). Size Perusahaan pernah diteliti oleh Hajar (2008) dan Aji dan Pangestu (2012) 

menyimpulkan bahwa Size Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Price 

Earning Ratio (PER). Namun penelitian Damasita (2011) menyimpulkan bahwa Size 

Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio (PER). 

  Berdasarkan adanya perbedaan penelitian yang telah dilakukan peneliti 

sebelumnya yang terdapat tidak konsistensi hasil penelitian, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti kembali tentang: “Pengaruh Return On Asset, Dividend Payout Ratio, 

Dan Size Perusahaan Terhadap Price Earning Ratio Pada Perusahaan Aneka Industri 

Dan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009 – 2012.” 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:.  

1.Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap 

Price Earning Ratio (PER) ?  

2.Apakah Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Price Earning Ratio (PER) ?  

3.Apakah Size Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Price  

earning Ratio (PER) ? 

4.Apakah Return On Asset, Dividend Payout Ratio, Dan Size Perusahaan            

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio (PER)? 

TINJAUAN PUSTAKA 

Price earning ratio merupakan perbandingan antara harga pasar atau 

saham (market price) dengan earning per lembar saham yang bersangkutan. Menurut 

Fahmi (2012:138), Price earning ratio adalah perbandingan antara market price 

pershare (harga pasar per lembar saham) dengan earning per share (laba per lembar 

saham). Price earning ratio diakui sebagai metode penilaian saham yang baik yang 

menentukan nilai saham di periode yang akan datang dan menentukan besarnya 

modal dalam saham,. oleh karena itu,  PERsering menjadi suatu ukuran yang penting 

bagi para caon investor dalam berinvestasi. PER juga merupakan ukuran untuk 

menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham perusahaan. 

Keinginan investor melakukan analisis saham melalui rasio-rasio keuangan seperti 

PER dikarenakan adanya keinginan investor atau calon investor akan hasil (return) 

yang layak dari suatu investasi saham.Semakin tinggi rasio ini maka pertumbuhan 

laba yang diharapkan juga akan meningkat (Fahmi, 2012:138). Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung Price Earning Ratio (PER) adalah : 
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Menurut Fahmi (2012:137), Retun on asset adalah rasio yang melihat sejauh mana 

investasi yang telah ditamankan mampu memberikan pengembalian keuntungan 

sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Kasmir (2011:201), Return on asset adalah 

merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang di gunakan 

dalam perusahaan. 

 Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur return on asset adalah 

sebagai berikut Fahmi (2012:137) : 
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Menurut Porman (2008:158) Dividend Payout Ratio (DPR) adalah persentase dividen 

yang dibayarkan yang diambil dari laba bersih. Sedangkan menurut Van Horne dan 

Wachowicz (2007:270), Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) 

menentukan jumlah yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagi sumber pendanaan. 

Berdasarkan pendapat diatas maka Dividend Payout Ratio dapat dikatakan sebagai 

rasio yang mengukur seberapa besar persentase dividen yang diberikan perusahaan 

dan seberapa besar persen julmah laba yang di tahan oleh perusahaan. 

 Adpun rumus yang digunakan untuk mengukur Dividend Payout Ratio adalah 

sebagai berikut Fahmi (2012:139) : 

                       
                  

                 
 

 

Size Perusahaan atau biasa disebut dengan ukuran perusahaan merupakan sebuah 

ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Riyanto dalam 

Damasita (2011:11), yang dimaksud firm size atau ukuran perusahaan adalah besar 

kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, 

dan nilai total aktiva. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total 

penjualan asset, dan rata-rata total aktiva. 

 Total aktiva sering dijadikan acuan dalam melihan besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar atau banyak dapat dikategorikan 

sebagai perusahaan ukuran besar sedangkan perusahaan yang memiliki total aktiva 

yang kecil atau sedikit dapat dikategorikan sebagai ukuran perusahaan kecil. Dalam 

penelitian ini, dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Damasita (2011) maka ukuran perusahaan diukur melalui logaritma natural total 

asset. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur size suatu perusahaan adalah : 

 
                    

 

 

 

 

 



 

1.Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Price Earning Ratio (PER) 

 

 Return On Asset (ROA) adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditamankan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Agustin (2013:70), Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset 

dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor sehingga menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh 

investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan 

berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin 

meningkat. Maka hal ini akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan nilai 

perusahaan. Sehingga dengan harga saham yang tinggi akan dapat mempengaruhi PER 

perusahaan.  

 Jadi dapat dikatakan bahwa besarnya Return On Asset (ROA) akan mempengaruhi 

Price Earning Ratio (PER). Penelitian Agustin (2013) menyimpulkan bahwa Return On Asset 

(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Price Earning Ratio (PER). Sedangkan 

Sukamdani (2011) menyimpulkan bahwa Return On Assets berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Price Earning Ratio. 

H1   :  Terdapat pengaruh secara signifikan antara Return On Asset (ROA) Terhadap Price 

Earning Ratio (PER) 

 

2.Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) Terhadap Price Earning Ratio (PER) 

 

 Dividend Payout Ratio (DPR) adalah persentase dividen yang dibayarkan yang 

diambil dari laba bersih. Menurut Damasita (2011:53), Informasi mengenai dividen yang 

akan dibayarkan sangat berarti bagi investor untuk memutuskan saham mana yang akan 

dibeli. Perubahan atas Dividen Payout Ratio (DPR) dapat mempengaruhi perubahan Price 

Earning Ratio (PER). Karena apabila laba yang ditahan semakin kecil maka pertumbuhan 

laba yang akan dibagikan kepada investor akan semakin besar sehingga penilaian saham akan 

meningkat sehingga Price Earning Ratio (PER) perusahaan juga meningkat. 

 Jadi dapat dikatakan bahwa besarnya persentase Dividen Payout Ratio (DPR) akan 

mempengaruhi Price Earning Ratio (PER). Penelitian Damasita (2012) dan Fegriadi (2013) 

menyimpulkan bahwa Dividen Payout Ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap Price 

Earning Ratio (PER). Namun penelitian Aji dan Pangestu (2012) menyimpulkan bahwa 

Dividen Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio 

(PER). 

H2   :  Terdapat pengaruh secara signifikan antara Dividend Payout Ratio (DPR) Terhadap 

Price Earning Ratio (PER) 

 

3.Pengaruh Size Perusahaan Terhadap Price Earning Ratio (PER) 

 

 Size Perusahaan adalah sebuah ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu 

perusahaan. Menurut Aji dan Pangestuti (2012:3), Ukuran (size) perusahaan secara umum 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasi dan investasi yang 

menguntungkan bagi perusahaan, sehingga semakin besar sebuah perusahaan maka akan 

semakin besar pula penjualannya dan berdampak pada laba perusahaan Peningkatan ini akan 



 

berdampak positif pada price earning ratio(PER) pada masa yang akan datang karena akan 

dinilai positif oleh para investor. 

 Jadi dapat dikatakan bahwa besarnya persentase Size Perusahaan akan 

mempengaruhi Price Earning Ratio (PER). Penelitian Hajar (2008) dan Aji dan Pangestu 

(2012) menyimpulkan bahwa Size Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Price Earning 

Ratio (PER). Namun penelitian Damasita (2011) menyimpulkan bahwa Size Perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio (PER). 

H3   :  Terdapat pengaruh secara signifikan antara Size Perusahaan Terhadap Price Earning 

Ratio (PER) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Populasi Penelitian   

 

 Menurut Sekaran (2006: 122), Populasi merupakan kumpulan semua elemen 

dalam populasi dimana sampel diambil. Berdasarkan pengertian di atas maka yang 

menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan aneka industri dan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2012. Populasi 

penelitian berjumlah 72 perusahaan.   

 

Sampel dan Teknik Penentuan Sampel  

 

 Menurut Sekaran (2006:3), Sampel dalam  sebagian dari populasi.Metode 

pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel berdasarkan suatu kriteria. kriteria yang digunakan dalam pengambilan 

sampel dengan teknik purposive sampling adalah sebagai berikut:  

1.Perusahaan aneka industri dan industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode  tahun 2009 – 2012,  

2.Perusahaan aneka industri dan industri barang konsumsi  tidak pernah 

delisting pada periode 2009 – 2012. 

3.Perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap selama periode 2009 – 

2012 telah di audit per 31 desember.  

4.Perusahaan aneka industri dan industri barang konsumsi yang membagikan 

deviden secara berturut mulai dari periode tahun 2009 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel 

No Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah 

1 

Perusahaan aneka industri dan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI periode  tahun 2009 – 

2012 

72 

2 
Perusahaan aneka industri dan industri barang 

konsumsi yang di delisting pada periode 2009 –  
(3) 

3 

2012Perusahaan yang tidak memiliki laporan 

keuangan yang lengkap selama periode 2009 – 2012 

telah di audit per 31 desember 

(6) 

4 

Perusahaan aneka industri dan industri barang 

konsumsi yang tidak membagikan deviden secara 

berturut mulai dari periode tahun 2009 – 2012 

(43) 

Total 20 

 

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, maka didapat jumlah sampel sebanyak 20 

perusahaan selama periode 2009 - 2012 yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan 

penulis sehingga sampel perusahaan yang didapat berjumlah 80 sampel. 

 

Metode Analisis Data   

 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan program komputer 

yaitu program SPSS 17. Adapun analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Uji Asumsi Klasik  

 

 Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi  

linier  berganda   yang   digunakan   untuk   menganalisis   dalam penelitian ini 

terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokoerlasi. Adapun masing-masing 

pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Cara untuk  melihat  normalitas  adalah  dengan  melihat  histogram  yang 

membandingkan   antara   data   observasi   dengan   distribusi   yang mendekati 

distribusi normal. Namun demikian dengan hanya dengan melihat  histogram  hal  ini  

dapat  menyesatkan  khususnya  untuk sample  yang  kecil  jumlahnya. Metode  yang  

lebih  handal  adalah dengan   melihat   normal   probability   plot   yang   



 

membandingkan distribusi   komulatif   dari   data   sesungguhnya   dengan   

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus diagonal, dan plooting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali ,2009: 110). 

 Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara 

visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Uji statistik yang 

digunakan untuk menguji normalitas data adalah uji statistik non-parametik 

kolmogorov-smirnov. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

a.Jika nilai sig. < dari 0,05 maka data residual berdistribusi tidak normal 

b.Jika nilai sig. > dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal 

 

b.Uji Multikolinieritas.  

 Pengujian  multikolinieritas  ini  berguna  untuk  mengetahui apakah model  

regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel bebas.  Model  regresi  yang  baik  

seharusnya  tidak  terjadi  korelasi diantara   variabel   bebas. Untuk  mendeteksi   ada 

atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan menganalisis 

matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang 

cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka  hal ini  mengindikasikan adanya 

multikolinieritas (Ghozali ,2009:91). Multikolinieritas dapat juga dilihat daari nilai 

tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan 

setiap varibel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainya. Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2009: 92).  

 

c.Uji Heteroskedastisitas.  

 Menurut Ghozali (2009:105), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam  model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam 

model  regresi  adalah  penaksir  yang  diperoleh  tidak efisien,  baik dalam  sampel  

kecil  maupun  besar.  Salah  satu  cara  yang dapat digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik scatter plot. 

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tak ada pola yang jelas maka tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas juga dapat 

diketahui dengan melakukan uji Spearman Rho yaitu mengkorelasi nilai residual 

(unstandarized residual) dengan masing masing variabel indipenden dengan 

ketentuan jika signifikansi terjadi < 0,05 maka pada model terjadi masalah 

heteroskedastisitas (Priyatno, 2010:84). 

d. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan periode   t-1  (sebelumnya). 



 

Jika terjadi  korelasi  maka dinamakan ada problem autokorelasi  (Ghozali  2009:95). 

Untuk menguji  ada  tidaknya  gejala  autokorelasi  maka  dapat  dideteksi dengan  uji  

Durbin-Waston  (DW  test).    

 

 

Analisis Regresi  

 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan 

untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukan  arah  

hubungan  antara  variabel  dependen  dengan  variabel independen. Adapun rumus 

dari regresi linier berganda (multiple linier regresion) adalah sebagai berikut :  

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y  = Price Earning Ratio  

a   = Konstanta  

X1= Return On Asset  

X2= Dividend Payout Ratio  

X3= Size Perusahaan  

B1,b2,b3  = Koefisein regresi  

e   = Error  

Pengujian Hipotesis.  

 

 Adapun pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

a.Uji F  

 Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya  pengaruh  secara bersama-sama 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali 2009:84). Tingkat 

signifikansi yang  digunakan  adalah  sebesar  5%,  dengan derajat kebebasan df = (n-

k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel.  

 Kriteria penilaian hipotesis pada uji F ini, adalah :  

1. Jika sig < 0,05 dan F-hitung > F-tabel, maka terdapat 

pengaruh secara bersama-sama variabel independen 

terhadap variabel dependen , dan  

2. Jika sig > 0,05 dan F-hitung < F-tabel, maka tidak terdapat 

pengaruh  secara bersama-sama variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji t.  

 Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari  variabel  

independennya (Ghozali, 2009:85). Tingkat signifikansi yang  digunakan sebesar 5%, 



 

dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) 

adalah jumlah variabel. 

Kriteria penilaian hipotesis pada uji t ini, adalah :  

1. Jika sig < 0,05 dan t-hitung > t-tabel, maka terdapat 

pengaruh  parsial variabel independen terhadap variabel 

dependen , dan  

2. Jika  sig > 0,05  dan t-hitung < t-tabel, maka tidak terdapat 

pengaruh secara parsial variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Koefisien Determinasi (R2)   

 

 Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya 

koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 Nilai R2  berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen  (Ghozali 2009:169). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a.uji normalitas 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 80 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 6,49264289 

Most Extreme Differences 

Absolute ,065 

Positive ,065 

Negative -,050 

Kolmogorov-Smirnov Z ,580 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,890 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS 20, diolah oleh penulis, 2014 



 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov  pada tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov  adalah 0,580 dengan nilai sig. sebesar  0,890. Dikarenakan 

nilai sig. > dari 0,05 (0,890 > 0,05) maka dapat diambil kesimpulan bahwa data 

residual berdistribusi normal. 

 

b.uji multikolonieritsd 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
  

ROA ,675 1,482 

DPR ,675 1,481 

SIZE ,999 1,001 

a. Dependent Variable: PER 

Sumber : Output SPSS 20, diolah oleh penulis, 2014 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel bebas 

yang memiliki nilai VIF > 10 dan tidak ada yang memiliki tolerance < 0,1. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas. Dari hasil 

analisis, didapat nilai VIF untuk variabel ROA adalah 1,482 (<10) dan nilai tolerance 

sebesar 0,675 (>0,1), nilai VIF untuk variabel DPR adalah 1,481 (<10) dan nilai 

tolerance sebesar 0,675 (>0.1), dan nilai VIF untuk variabel SIZE adalah 1,001 (<10) 

dan nilai tolerance sebesar 0,999 (>0.1) Dari hasil ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c.uji heteroskedastisitas 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Spearman Rho 

Correlations 

 Unstandardized 

Residual 

ROA DPR SIZE 

Spearman's 

rho 
Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1,000 -,010 ,036 -,004 

Sig. (2-tailed) . ,928 ,754 ,970 

N 80 80 80 80 

ROA 

Correlation Coefficient -,010 1,000 ,642
**
 ,004 

Sig. (2-tailed) ,928 . ,000 ,970 

N 80 80 80 80 

DPR 

Correlation Coefficient ,036 ,642
**
 1,000 ,111 

Sig. (2-tailed) ,754 ,000 . ,329 

N 80 80 80 80 

SIZE 

Correlation Coefficient -,004 ,004 ,111 1,000 

Sig. (2-tailed) ,970 ,970 ,329 . 

N 80 80 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Output SPSS 20, diolah oleh penulis, 2014 

Dari tabel 4.4 diatas kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel  ROA 

adalah 0,928 (>0.05), nilai signifikansi untuk variabel DPR adalah 0,754 (>0.05), dan 

nilai signifikansi untuk variabel SIZE adalah 0,970 (>0.05). Dari hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena variabel 

independennya memiliki signifikan lebih besar dari 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d.uji autokolerasi 

 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -49,826 12,765 
 

-3,903 ,000 

ROA ,275 ,079 ,397 3,491 ,001 

DPR -,016 ,030 -,062 -,542 ,590 

SIZE 2,085 ,442 ,441 4,713 ,000 

a. Dependent Variable: PER 

Sumber : Output SPSS 20, diolah oleh penulis, 2014 

 

Dari tabel 4.9 diatas dapat diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

PER = -49,826 + 0,275 ROA  0,016 DPR + 2,085 SIZE + e 

Keterangan : 

1. Nilai konstanta adalah -49,826 artinya apabila variabel ROA, DPR dan 

SIZE bernilai nol (tidak ada) maka  Price Earning Ratio bernilai sebesar 

sebesar -49,826, 

2. Nilai koefisien ROA adalah 0,275 artinya setiap kenaikan Return On Asset 

akan meningkatkan Price Earning Ratio sebesar 0,275 dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

3. Nilai koefisien DPR adalah -0,016 artinya setiap kenaikan Dividend Payout 

Ratio akan menurunkan Price Earning Ratio sebesar 0,016 dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

4. Nilai koefisien SIZE adalah 2,085 artinya setiap kenaikan Size Perusahaan 

akan meningkatkan Price Earning Ratio sebesar 2,085 dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

 

 

 

 

 

 



 

Pengujian Hipotesis 

 

a. Uji F 

 Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya  pengaruh  secara bersama-sama 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali 2009:84). 

Tingkat signifikansi yang  digunakan  adalah  sebesar  5%,  dengan derajat 

kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah 

jumlah variabel. Kriteria penilaian hipotesis pada uji F ini, adalah :  

1. Jika sig < 0,05 dan F-hitung > F-tabel, maka terdapat pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen , dan  

2. Jika sig > 0,05 dan F-hitung < F-tabel, maka tidak terdapat pengaruh  

secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1679,700 3 559,900 12,778 ,000
b
 

Residual 3330,199 76 43,818 
  

Total 5009,899 79 
   

a. Dependent Variable: PER 

b. Predictors: (Constant), SIZE, DPR, ROA 

Sumber : Output SPSS 20, diolah oleh penulis, 2014 

Pada tabel Anova 4.7 dapat diketahui nilai F-hitung sebesar 12,778 dengan nilai 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,000 yang berarti angka ini berada dibawah 

0,05 atau sig. 0,000 < 0,05. Selain itu nilai F-hitung 12,778 lebih besar dari nilai F-

tabel 2,72 (df pembilang = 3; df penyebut = 76) atau 12,778 > 2,72. Berdasarkan hasil 

diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Return On Asset, Dividend 

Payout Ratio dan Size Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Price Earning Ratio. 

 

b.Uji t 

 Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari  variabel  

independennya (Ghozali, 2009:85). Tingkat signifikansi yang  digunakan sebesar 5%, 

dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) 

adalah jumlah variabel. Kriteria penilaian hipotesis pada uji t ini, adalah :  

1. Jika sig < 0,05 dan t-hitung > t-tabel, maka terdapat pengaruh  parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen , dan  

2. Jika  sig > 0,05  dan t-hitung < t-tabel, maka tidak terdapat pengaruh secara parsial 

variabel independen terhadap variabel dependen. 



 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -49,826 12,765 
 

-3,903 ,000 

ROA ,275 ,079 ,397 3,491 ,001 

DPR -,016 ,030 -,062 -,542 ,590 

SIZE 2,085 ,442 ,441 4,713 ,000 

a. Dependent Variable: PER 

Sumber : Output SPSS 20, diolah oleh penulis, 2014 

Dari Tabel 4.8 diatas, maka dapat diketahui bahwa : 

1. Variabel ROA memiliki nilai t-hitung sebesar 3,491 dengan nilai signifikansi 

dalam penelitian ini adalah 0,001 yang berarti angka ini berada dibawah 0,05 atau sig. 

0,001 < 0,05. Selain itu nilai t-hitung 3,491 lebih besar dari nilai t-tabel 1,992 (α = 

0,05; df = 76) atau 3,491 > 1,992. Berdasarkan hasil diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel Return On Asset secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Price Earning Ratio, 

2. Variabel DPR memliki nilai t-hitung sebesar -0,542 dengan nilai signifikansi 

dalam penelitian ini adalah 0,590 yang berarti angka ini berada diatas 0,05 atau sig. 

0,590 > 0,05. Selain itu nilai t-hitung -0,542 lebih kecil; dari nilai t-tabel 1,992 (α = 

0,05; df = 76) atau -0,542 < 1,992. Berdasarkan hasil diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel Dividend Payout Ratio secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Price Earning Ratio. 

3. Variabel SIZE memliki nilai t-hitung sebesar 4,713 dengan nilai signifikansi dalam 

penelitian ini adalah 0,00o yang berarti angka ini berada dibawah 0,05 atau sig. 0,000 

< 0,05. Selain itu nilai t-hitung 4,713 lebih besar dari nilai t-tabel 1,992 (α = 0,05; df 

= 76) atau 4,713 > 1,992. Berdasarkan hasil diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel Size Perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Price 

Earning Ratio. 

 

c.Koefisien Determinasi (R2)   

 

 Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya 

koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1 Nilai R2  berarti kemampuan 



 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas.  

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen  

(Ghozali 2009:169). 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t (Parsial) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,579
a
 ,335 ,309 6,61955 

a. Predictors: (Constant), SIZE, DPR, ROA 

b. Dependent Variable: PER 

Sumber : Output SPSS 20, diolah oleh penulis, 2014 

Besarnya adjusted R square berdasarkan tabel 4.10 diatas adalah 0.309. Dengan 

demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Return On Asset, Dividend 

Payout Ratio dan Size Perusahaan terhadap Price Earning Ratio adalah  sebesar 

30,9%. Sedangkan sisanya sebesar 69,1% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 

dikemukakan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian H1 menunjukan bahwa Return On Asset secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio pada perusahaan Aneka 

Industri dan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2009 – 2012. 

2. Berdasarkan hasil pengujian H2 menunjukan bahwa Dividend Payout Ratio secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio pada perusahaan 

Aneka Industri dan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2009 – 2012. 

3. Berdasarkan hasil pengujian H3 menunjukan bahwa Size Perusahaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio pada perusahaan Aneka 

Industri dan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2009 – 2012. 

4. Berdasarkan hasil pengujian H4 menunjukan bahwa Return On Asset, Dividend 

Payout Ratio dan Size Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Price Earning Ratio pada perusahaan Aneka Industri dan Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di BEI 2009 – 2012. 

 

 



 

Keterbatasan Penelitian  

 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dari jumlah sampel yang 

digunakan, periode penelitian, maupun faktor-faktor yang diteliti. 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya menganalisis 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan aneka industri dengan 

jumlah populasi seluruh perusahaan sebanyak 72 perusahaan dan jumlah sampel 

sebanyak 20 perusahaan. 

2. Peride penelitian yang diamati terbatas karena hanya mencakup tahun 2009 - 2012. 

3. Penulis melakukan pengamatan terhadap Price Earning Ratio hanya dengan 

menggunakan Return On Asset, Dividen Payout Ratio dan Size Perusahaan 

dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Price Earning 

Ratio.  

 

Saran 

 

 Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya  dan para investor .  

1. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel 

dependen. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan variabel 

yang lain untuk menilai faktor yang mempengaruhi price earning ratio (PER).  

2. Sebaiknya peneliti selajutnya menambah jumlah periode penelitian dari yang 

sekarang empat tahun  sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. 
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