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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Pada bab ini akan memaparkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai 

pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR), Price Earning Ratio (PER), dan Return on 

Equity (ROE) terhadap Pertumbuhan Laba (EG) pada perusahaan manufaktur sektor 

consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-

2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Laba (EG) 

sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Dividend Payout Ratio 

(DPR), Price Earning Ratio (PER) dan Return On Equity (ROE). Perusahaan yang 

diteliti meliputi sebelas perusahaan manufaktur Sektor Consumer Goods Industry 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Adapun unit 

analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 Tabel 4.1  

Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017  

No Kode Saham Nama Emiten 

1 DLTA Delta Djakarta Tbk 

2 GGRM Gudang Garam Tbk 

3 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

6 KLBF Kalbe Farma Tbk 

7 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

8 MYOR Mayora Indah Tbk 
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9 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

11 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

Sumber : Data diolah  

4.1.1 Dividend Payout Ratio (DPR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015 -2017 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio yang menggambarkan 

persentase keuntungan yang diperoleh dan didistribusikan  kepada pemegang saham 

dalam bentuk tunai. Dividend Payout Ratio (DPR) diperoleh dengan cara deviden 

yang telah diperoleh dibagi laba bersih (Net Profit). Investor akan 

mempertimbangkan akan berinvestasi atau tidak pada perusahaan yang menghasilkan 

laba yang membayar deviden atau berinvestasi pada perusahaan yang menghasilkan 

laba dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Hasil perhitungan dividend payout 

ratio (DPR) pada pada perusahaan manufaktur sektor Consumer Goods Industry yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Perusahaan Dividend Payout Ratio (DPR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Consumer Goods Industry yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2017 

No. Kode Nama Perusahaan 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

2015 2016 2017 

1 DLTA Delta Djakarta Tbk 1.01 56.80 74.41 

2 GGRM Gudang Garam Tbk 4.73 74.92 64.51 

3 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 99.89 98.16 98.50 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 1.90 24.94 49.76 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 3.25 49.79 49.92 
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6 KLBF Kalbe Farma Tbk 1.44 44.84 48.75 

7 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 145.92 100.00 99.95 

8 MYOR Mayora Indah Tbk 21.99 34.65 37.86 

9 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 85.72 81.16 81.49 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 43.11 41.96 33.10 

11 UNVR Unilever Indonesia Tbk 2.07 99.69 99.67 

Maksimum 145.92 100.00 99.95 

Minimum 1.01 24.94 33.10 

Rata-rata 37.37 64.26 67.08 

Standar Deviasi 50.64 27.65 25.17 

Sumber : Data diolah 

 

Untuk lebih memudahkan dalam melihat perkembangan dividend payout ratio 

(DPR) masing – masing pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017 berikut disajikan 

grafiknya: 

 
Sumber : Data Diolah  

Gambar 4.1  

Grafik Dividend Payout Ratio (DPR) Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer 

Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 
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Dari grafik diatas fluktuasi terjadi pada dividend payout ratio (DPR) baik 

secara keseluruhan maupun masing – masing perusahaan memiliki nilai yang 

fluktuatif, dapat dilihat dividend payout ratio (DPR) untuk periode 2015 – 2017. Pada 

tahun 2015, dividend payout ratio (DPR) paling tinggi yakni pada Multi Bintang 

Indonesia Tbk dengan nilai sebesar 145,92%, dan dividend payout ratio (DPR) yang 

paling rendah yakni pada Delta Djakarta Tbk dengan nilai sebesar 1,01%, pada tahun 

2016, dividend payout ratio (DPR) paling tinggi yakni pada Multi Bintang Indonesia 

Tbk dengan nilai sebesar 100%, dan dividend payout ratio (DPR) yang paling rendah 

yakni pada Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan nilai sebesar 24,94%, dan 

pada tahun 2017, dividend payout ratio (DPR) paling tinggi yakni pada Multi Bintang 

Indonesia Tbk dengan nilai sebesar 99,95%, dan dividend payout ratio (DPR) yang 

paling rendah yakni pada Tempo Scan Pasific Tbk dengan nilai sebesar 33,10%, 

Diketahui rata-rata dividend payout ratio (DPR) paling tinggi yakni pada tahun 2017 

yakni dengan dividend payout ratio (DPR) sebesar 67,08%. 

4.1.2 Price Earning Ratio (PER) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015 -2017 

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang menunjukkan harga per 

saham perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya. Investor 

akan mempertimbangkan dengan mengevalusi berdasarkan prospektif dan membantu 

investor dalam mengambil keputusan apakah akan membeli saham perusahaan 
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tertentu. Hasil perhitungan price earning ratio (PER) pada pada perusahaan 

manufaktur sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2015-2017 adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Price Earning Ratio (PER) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer 

Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 

No. Kode Nama Perusahaan 

Price Earning Ratio 

(PER) 

2015 2016 2017 

1 DLTA Delta Djakarta Tbk 21.86 18.45 14.58 

2 GGRM Gudang Garam Tbk 16.44 20.04 22.32 

3 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 42.20 36.79 43.42 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 26.18 26.48 27.34 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 15.31 16.11 16.06 

6 KLBF Kalbe Farma Tbk 30.87 31.28 33.39 

7 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 21.69 27.35 21.80 

8 MYOR Mayora Indah Tbk 22.36 30.72 36.51 

9 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido 18.86 11.08 16.12 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 15.09 14.50 13.77 

11 UNVR Unilever Indonesia Tbk 48.24 46.74 60.89 

Maksimum 48.24 46.74 60.89 

Minimum 15.09 11.08 13.77 

Rata-rata 25.37 25.41 27.84 

Standar Deviasi 10.96 10.68 14.69 

Sumber : Data diolah 

Untuk lebih memudahkan dalam melihat perkembangan price earning ratio 

(PER) masing – masing pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017 berikut disajikan 

grafiknya: 
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Sumber : Data Diolah 

Gambar 4.2 

Grafik Price Earning Ratio (PER) Perusahaan Manufaktur Sektor 

Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015 -2017 
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nilai sebesar 60,89%, dan price earning ratio (PER) yang paling rendah yakni pada 

Tempo Scan Pasific Tbk dengan nilai sebesar 13,77%. Diketahui rata-rata price 

earning ratio (PER) paling tinggi yakni pada tahun 2016 yakni dengan price earning 

ratio (PER) sebesar 25,41%.  

4.1.3 Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer 

Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu indikator profitabiltas suatu 

perusahaan. Return On Equity (ROE) diukur dengan cara menghitung laba bersih 

dibagi Ekuitas. Investor akan mempertimbangkan penanaman investasi sahamnya 

dalam suatu perusahaan dengan melihat besarnya ROE, karena ROE tersebut 

menyatakan seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan investor. Hasil perhitungan return on equity (ROE) 

pada perusahaan manufaktu sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2015-2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer 

Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-

2017 

No. Kode Nama Perusahaan 

Return On Equity 

(ROE) 

2015 2016 2017 

1 DLTA Delta Djakarta Tbk 22.60 25.14 24.44 

2 GGRM Gudang Garam Tbk 16.98 16.87 18.38 

3 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 32.37 37.34 37.14 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 17.84 19.63 17.43 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 8.60 11.99 11.00 

6 KLBF Kalbe Farma Tbk 18.81 18.86 17.66 
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7 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 64.83 119.68 124.15 

8 MYOR Mayora Indah Tbk 24.07 22.16 22.18 

9 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido 16.84 17.42 18.43 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 12.20 11.77 10.97 

11 UNVR Unilever Indonesia Tbk 121.22 135.85 135.40 

Maksimum 121.22 135.85 135.40 

Minimum 8.60 11.77 10.97 

Rata-rata 32.40 39.70 39.74 

Standar Deviasi 33.10 44.24 45.14 

Sumber : Data diolah 

Untuk lebih memudahkan dalam melihat perkembangan return on equity 

(ROE) masing – masing pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017 berikut disajikan 

grafiknya: 

 
Sumber : Data diolah 

Gambar 4.3  

Grafik Return On Equity (ROE) Perusahaan Manufaktur Sektor 

Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015 -2017 
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Dari grafik diatas fluktuasi terjadi pada return on equity (ROE) baik secara 

keseluruhan maupun masing – masing perusahaan memiliki nilai yang fluktuatif, 

dapat dilihat return on equity (ROE) untuk periode 2015 – 2017. Pada tahun 2015, 

return on equity (ROE) paling tinggi yakni pada Unilever Indonesia Tbk dengan nilai 

sebesar 121,22%, dan return on equity (ROE) yang paling rendah yakni pada 

Indofood Sukses Makmur Tbk dengan nilai sebesar 8,60%, pada tahun 2016, return 

on equity (ROE) paling tinggi yakni pada Unilever Indonesia Tbk dengan nilai 

sebesar 135,85%, dan return on equity (ROE) yang paling rendah yakni pada Tempo 

Scan Pasific Tbk  dengan nilai sebesar 11,77%, dan pada tahun 2017, return on 

equity (ROE) paling tinggi yakni pada Unilever Indonesia Tbk dengan nilai sebesar 

135,40%, dan return on equity (ROE) yang paling rendah yakni pada Tempo Scan 

Pasific Tbk dengan nilai sebesar 10,97%, Diketahui rata-rata return on equity (ROE) 

paling tinggi yakni pada tahun 2017 yakni dengan return on equity (ROE) sebesar 

39,74%. 

4.1.4 Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer 

Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 

Pertumbuhan Laba atau Earning Growth (EG) merupakan rasio yang 

menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. 

Earning Growth (EG) diukur dengan cara mengurangkan laba setelah pajak tahun 

sekarang (Net Operating Profit After Taxes) dengan laba setelah pajak tahun 

sebelumnya (Net Operating Profit After Taxes) dibagi dengan laba setelah pajak 
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tahun sebelumnya (Net Operating Profit After Taxes). Investor akan 

mempertimbangkan akan berivenstasi atau tidak dengan melihat pendapatan saat ini 

dan tingkat pertumbuhan yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Hasil 

perhitungan earning growth (EG) pada pada perusahaan manufaktur sektor Consumer 

Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 -2017 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods 

Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 

 

No. Kode Nama Perusahaan 

Earning Growth 

(EG) 

2015 2016 2017 

1 DLTA Delta Djakarta Tbk -33.30 32.53 9.93 

2 GGRM Gudang Garam Tbk 19.60 3.41 16.23 

3 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 1.79 23.15 -0.72 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 15.46 24.23 -2.43 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk -27.92 41.98 -2.31 

6 KLBF Kalbe Farma Tbk -3.06 14.25 4.35 

7 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk -37.49 97.65 34.61 

8 MYOR Mayora Indah Tbk 205.07 11.07 17.45 

9 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido 5.37 9.84 11.09 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk -9.43 3.08 2.17 

11 UNVR Unilever Indonesia Tbk 1.97 9.21 9.61 

Maksimum 205.07 97.65 34.61 

Minimum -37.49 3.08 -2.43 

Rata-rata 12.55 24.58 9.09 

Standar Deviasi 66.61 27.13 10.98 

 Sumber : Data diolah 

Untuk lebih memudahkan dalam melihat perkembangan earning growth (EG) 

masing – masing pada perusahaan sektor consumer goods industry yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017 berikut disajikan grafiknya: 
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Sumber Data : Diolah 

Gambar 4.4  

Grafik Pertumbuhan Laba Perusahaan ManufakturSektor Consumer Goods 

Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 -2017 
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Tbk dengan nilai sebesar -2,43%, Diketahui rata-rata earning growth (EG) paling 

tinggi yakni pada tahun 2016 yakni dengan earning growth (EG) sebesar 24,58%. 

4.1.5 Analisis Deskriptif 

Pengujian analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dari 

setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji statistik deskriptif yang 

digunakan adalah nilai mean, minimum,maximum, standard deviation, skewness, 

kurtosis, jarque bera, probability, sum, dan sum sq deviation. Hasil dari pengujian 

statistik deskriptif dengan menggunakan Eviews 9  dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut: 

Tabel 4.6  

Devidend Payout Ratio (DPR), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity 

(ROE), Dan Pertumbuhan Laba (EG) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Consumer Good Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 -

2017 

 DPR PER ROE EG 

 Mean  56.23818  26.20727  37.28030  15.40727 

 Median  49.79000  22.32000  18.86000  9.610000 

 Maximum  145.9200  60.89000  135.8500  205.0700 

 Minimum  1.010000  11.08000  8.600000 -37.49000 

 Std. Dev.  37.72679  11.91537  40.03696  41.22873 

 Skewness  0.183236  1.059914  1.739253  3.176487 

 Kurtosis  2.297769  3.572162  4.328905  15.15079 

     

 Jarque-Bera  0.862717  6.628935  19.06575  258.5026 

 Probability  0.649626  0.036353  0.000072  0.000000 

     

 Sum  1855.860  864.8400  1230.250  508.4400 

 Sum Sq. Dev.  45545.94  4543.232  51294.66  54393.86 

     

 Observations  33  33  33  33 

 Sumber : Hasil output Eviews 9 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dan standar 

deviasi dari setiap variabel pada perusahaan manufaktur Sektor Consumer Goods 
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Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017 pada variabel 

devidend payout ratio (DPR) diperoleh nilai rata-rata sebesar 56.23818% dengan 

standar deviasi sebesar 37.72679, dan pada variabel price earning ratio (PER) 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 26.20727% dengan standar deviasi sebesar 11.91537 

dan pada variabel return on equity (ROE) diperoleh nilai rata-rtaa sebesar 37.28030% 

dengan standar deviasi sebesar 40.03696 pertumbuhan laba (EG) diperoleh nilai rata-

rtaa sebesar 15.40727% dengan standar deviasi sebesar 41.22873. 

4.1.6 Penentuan Model Estimasi 

Estimasi parameter model regresi sederhana dengan data panel ditentukan 

melalui 3 jenis pendekatan spesifikasi model, antara lain Common Effect Model, 

Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Untuk mengetahui 

spesifikasi model yang sesuai untuk mengestimasi persamaan regresi dilakukan dua 

uji yaitu uji chow digunakan untuk menentukan apakah model common effect atau 

model fixed effect, uji hausman digunakan untuk menentukan apakah model random 

effect atau model fixed effect dan uji lagrangge multiplier digunakan untuk memilih 

apakah model Common Effect atau Random Effect yang lebih tepat digunakan dalam 

model persamaan regresi data panel. Struktur data panel diestimasi dengan 

menggunakan aplikasi program EViews 9, dengan hasil sebagai berikut:  

4.1.6.1 Uji Chow 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model common effect 

atau model fixed effect yang akan digunakan. Kriteria yang dapat digunakan adalah 
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dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0  = Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect; 

H1  = Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect; 

α = 5%. 

Kriteria uji : 

H0 ditolak dan H1 diterima jika p ≤ α; atau   H0 diterima dan H1 ditolak jika p >α . 

Dengan menggunakan aplikasi program EViews 9 didapat hasil estimasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7  

Hasil Estimasi Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.155722 (10,19) 0.0718 

Cross-section Chi-square 25.023067 10 0.0053 
     
     

Sumber : Hasil output Eviews 9 

 

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai statistik Cross-section F sebesar 

25.023067 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.0053. Dikarenakan nilai 

probabilitas lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan (0.0000 < 0,05), 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, model yang tepat untuk regresi data panel 

adalah model Fixed Effect.  

4.1.6.2 Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model fixed effect atau 
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model random effect yang akan digunakan. Kriteria uji yang digunakan adalah 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0  = Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect; 

H1  = Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect;     

   α = 5%. 

Kriteria uji: 

H0 ditolak dan H1 diterima jika p ≤ α; atau H0 diterima dan H1 ditolak jika p > α. 

Dengan menggunakan aplikasi program EViews 9 didapat hasil estimasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Estimasi Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 9.288047 3 0.0257 
     
     

Sumber : Hasil output Eviews 9 

 

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai statistik Chi-Square Cross-section 

Random sebesar 9.288047 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.0257. Dikarenakan 

nilai probabilitas lebih besar daripada taraf signifikansi yang ditetapkan (0,0257 < 

0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, model yang tepat untuk regresi data 

panel adalah model Fixed Effect. 
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4.1.6.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji lagrangge multiplier digunakan untuk memilih apakah model Common 

Effect atau Random Effect yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan regresi 

data panel. Kriteria uji yang digunakan adalah dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common effect; 

H1 = Model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect; 

α = 5%. 

Kriteria uji: 

H0 ditolak dan H1 diterima jika p ≤ α; atau H0 diterima dan H1 ditolak jika p > α. 

Berdasarkan hasil yang telah didapat pada uji hausman dapat disimpulkan 

bahwa pada penelitian ini menggunakan model Fixed Effect, dikarenakan terdapat 

dua uji yang menggunakan model Fixed Effect. Sehingga, tidak dilakukan uji lanjutan 

yaitu Uji Lagrance Multiplier (LM). 

4.1.7 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan perhitungan regresi dengan pendekatan Fixed Effect, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan 

uji multikolinieritas dengan hasil sebagai berikut : 

4.1.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk memenuhi asumsi dilakukannya analisis 

regresi. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak normal. Kriteria uji yang 
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digunakan adalah dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Data berdistribusi normal; 

H1 = Data tidak berdistribusi normal;  

α = 5%. 

Kriteria uji: 

H0 ditolak dan H1 diterima jika p ≤ α; atau Jarque-Bera Normality test statistic ≥ χ
2
 

tabel 

H0 diterima dan H1 ditolak jika p > α atau Jarque-Bera Normality test statistic < χ
2
 

tabel 

Berdasarkan hasil uji normalitas, ditemukan bahwa besarnya Jarque-Bera 

Normality test statistic adalah 1,388684. Kemudian dibandingkan dengan χ
2
 tabel 

(0,05) dengan degree of freedom adalah 2 maka nilai  χ
2
 tabel sebesar 7,815 dan nilai 

probability sebesar 0.499403. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa 

data pada model regresi yang digunakan berdistribusi normal, karena Jarque-Bera 

Normality test statistic ≥ χ
2
 tabel (83104,16 < 3,841) atau membandingkan nilai 

probability dengan α = 5% yaitu (0.499403 > 0,05) maka data pada model regresi 

yang digunakan memiliki data yang berdistribusi normal. Berikut disajikan diagram 

hasil uji normalitas dengan menggunakan aplikasi program EViews 9: 
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Jarque-Bera  1.388684

Probability  0.499403

 

Sumber : Hasil output Eviews 9, 2019 

Gambar 4.5  

Normalitas 

4.1.7.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada masalah 

autokorelasi. Untuk melakukan pengujian mengenai masalah autokorelasi, dilakukan 

pengujian Durbin-Watson. Kriteria uji yang digunakan adalah dengan 

membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin Watson sebagai berikut: 

 Jika D-W < dL atau D-W ≥ 4 – dL, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi 

 Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi 

 Tidak ada kesimpulan jika : dL  D-W  dU atau 4 – dU  D-W  4 – dL 

Berikut disajikan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan aplikasi program 

EViews 9, Hasil pengujian sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Nilai Statistik Durbin-Watson 

Dependent Variable: EG   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/12/19   Time: 22:02   

Sample: 2015 2017   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 11   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.551596     Mean dependent var 15.40727 

Adjusted R-squared 0.244794     S.D. dependent var 41.22873 

S.E. of regression 35.82884     Akaike info criterion 10.29180 

Sum squared resid 24390.41     Schwarz criterion 10.92668 

Log likelihood -155.8147     Hannan-Quinn criter. 10.50542 

F-statistic 13.797887     Durbin-Watson stat 2.190810 

Prob(F-statistic) 0.000141    

Sumber : Hasil output Eviews 9 

 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diperoleh nilai d sebesar 2.190810. Nilai  

Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada tabel Durbin-

Tidak terdapat autokorelasi 

Ragu-ragu 

Autokorelasi 

positif 

dL= 1,26                                 4-dL= 2,74 

dU= 1,65               4-dU= 2,35  

d = 2.190810 

Autokorelasi 
negatif 

Ragu-ragu 

Gambar 4.6  

Kurva Pengujian Hipotesis Uji Autokorelasi 
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Watson. Untuk α= 0,05, jumlah variabel bebas (k)= 3 dan jumlah periode waktu (t)= 

33, diperoleh dL = 1,26 dan dU= 1,65. Dikarenakan nilai d berada lebih dari nilai dU 

(1,65) dan kurang dari 4- dU (2.35) yakni 2.190810 ≤ 2.35, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada model regresi tidak terdapat adanya masalah autokorelasi. 

4.1.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas (homogen) dan jika tidak tetap maka disebut heterokedastisitas 

(heterogen), pada model regresi yang baik jika model regresi memiliki variance 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homogen). 

Oleh sebab itu diperlukan pengujian terhadap model untuk mengetahui 

keberadaan masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan  uji glejser. 

Uji glejser dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan variabel 

absoul residual sebagai variabel dependen. Kriteria uji yang digunakan adalah dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homogen); 

H1 = Variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak tetap 

(heterogen); α = 5%.  

Kriteria uji : 

H0 ditolak dan H1 diterima jika p ≤ α; atau  
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H0 diterima dan H1 ditolak jika p > α. 

Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan aplikasi 

program EViews 9: 

Tabel 4.10 

Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Uji Glejser 
 

Dependent Variable: REABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/16/19   Time: 08:12   

Sample: 2015 2017   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 11   

Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 61.67608 22.93525 2.689139 0.0145 

DPR -0.048277 0.113817 -0.424160 0.6762 

PER -1.477276 0.815146 -1.812284 0.0858 

ROE 0.282742 0.310200 0.911483 0.3735 
     

 

  Sumber : Hasil output Eviews 9 

 

Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai probabilitas pada masing-masing 

variabel diatas yakni DPR = 0,6762, PER = 0,0858 dan ROE = 0,3735. Nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan α= 0,05. Dikarenakan masing-masing variabel 

memiliki nilai probabilitas > 0,05 atau (0,6762, 0,0858 dan 0,3735 > 0,05), maka 

mengindikasikan bahwa pada model tersebut tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

4.1.7.4 Uji Multikolinieritas 

Secara umum masalah mutikolinieritas yaitu terdapatnya korelasi antara 

variabel-variabel independen dalam sebuah model. Jika dalam suatu model terdapat 
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masalah multikolinieritas, maka akan terlihat Nilai R
2
 yang tinggi, hal ini 

menyebabkan variabel independen tidak signifikan. 

Dalam penelitian ini. pengujian masalah multikolinieritas diuji dengan 

menggunakan metode Pairwaise Correlation Matrix dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.11 

Tabel Pairwise Correlation Matrix 
 

 DPR PER ROE 

DPR 1 0.1966882597704875 0.4235593841461782 

PER 0.1966882597704875 1 0.6123271625662534 

ROE 0.4235593841461782 0.6123271625662534 1 

Sumber : Hasil output Eviews 9 

 

Pada tabel terlihat bahwa tidak terdapat koefisien yang lebih besar daripada 

0.8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat masalah 

multikolinieritas. 

4.1.8 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu 

hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu yang perlu 

diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat 

diuji mengenai hubungan antar variable. Secara statistik penaksiran uji hipotesis atau 

uji signifikansi meliputi uji t dan uji F, serta persentase pengaruh yang diukur dari 

nilai koefisien determinasi (Ghozali, 2013:97). Uji hipotesis yang akan dibahas dalam 

penelitian meliputi persamaan regresi data panel, uji t, uji F, dan koefisien 

determinasi (R-squared). Kriteria uji yang digunakan adalah dengan hipotesis sebagai 
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berikut: 

Ho1:  ( 1=0):  Dividend payout ratio (DPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba atau Earning Growth (EG) 

H 1: ( 1≠0): Dividend payout ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba atau Earning Growth (EG) 

 α = 5% ; 

Kriteria uji: 

H0 ditolak dan H1 diterima jika p ≤ α; atau H0 diterima dan H1 ditolak jika p > α. 

 

 Berikut disajikan hasil dengan menggunakan aplikasi program EViews 9: 

Tabel 4.12 

Hasil Estimasi Parameter Regresi Menggunakan Pendekatan Fixed Effect Model 

(FEM) 
 

Dependent Variable: EG   
Method: Panel Least Squares   
Date: 05/12/19   Time: 22:02   
Sample: 2015 2017   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 49.04622 55.55132 0.882899 0.3883 

DPR 0.108776 0.275675 0.394581 0.6975 
PER -4.541478 1.974359 -2.300229 0.0329 
ROE 2.126148 0.751333 2.829835 0.0107 

     
 Effects Specification   
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     

R-squared 0.551596     Mean dependent var 15.40727 
Adjusted R-squared 0.244794     S.D. dependent var 41.22873 
S.E. of regression 35.82884     Akaike info criterion 10.29180 
Sum squared resid 24390.41     Schwarz criterion 10.92668 
Log likelihood -155.8147     Hannan-Quinn criter. 10.50542 
F-statistic 13.797887     Durbin-Watson stat 2.190810 
Prob(F-statistic) 0.000141    

     
     Sumber : Hasil output Eviews 9 



79  

 

 

Melalui hasil di atas didapat, persamaan regresi data panel, uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi (R-squared), yang selanjutnya diinterpretasikan.  

4.1.8.1 Persamaan Regresi 

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

EG = α + β1 DPR + β2 PER + β3 ROE + ε 

Maka: 

EG = 49.04622+ 0.108776 DPR - 4.541478 PER + 2.126148 ROE + ε 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Konstanta (a) sebesar 49.04622 menunjukan bahwa jika devidend payout ratio 

(DPR) (X1), price earning ratio (PER) (X2), dan return on equity (ROE) (X3) 

bernilai = 0, maka pertumbuhan laba (EG) bernilai positif sebesar 49.04622. 

2) Koefisien regresi devidend payout ratio (DPR) sebesar 0.108776, artinya setiap 

peningkatan devidend payout ratio (DPR) sebesar satu satuan akan 

meningkatkan pertumbuhan laba (EG) sebesar 0.108776%. Maka dapat 

diartikan bahwa jika semakin tinggi devidend payout ratio (DPR) pada suatu 

perusahaan maka pertumbuhan laba (EG) akan semakin tinggi.  

3) Koefisien regresi price earning ratio (PER) sebesar -4.541478, artinya setiap 

peningkatan price earning ratio (PER) sebesar satu satuan akan menurunkan 

pertumbuhan laba (EG) sebesar -4.541478%. Maka dapat diartikan bahwa jika 

semakin tinggi price earning ratio (PER) pada suatu perusahaan maka 

pertumbuhan laba (EG)  akan semakin menurun.  
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4) Koefisien regresi return on equity (ROE) sebesar 2.126148, artinya setiap 

peningkatan return on equity (ROE) sebesar satu satuan akan meningkatkan 

pertumbuhan laba (EG) sebesar 2.126148%. Maka dapat diartikan bahwa jika 

semakin tinggi return on equity (ROE) pada suatu perusahaan maka price 

pertumbuhan laba (EG) akan semakin tinggi.  

4.1.8.2 Uji T 

 Uji T dilakukan untuk mengetahui uji signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian hipotesis dilakukan 

untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel independen yang dilakukan dengan uji statistik t. Uji t 

pada penelitian ini terdapat 3 kali uji yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Hipotesis pertama (H1) 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho1: ( 1=0) Devidend payout ratio (DPR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

price earning ratio (PER). 

H 1: ( 1≠0) Devidend payout ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap price 

earning ratio (PER).  

α = 5%. 

Kriteria uji:   

H0 ditolak dan H1 diterima jika thitung ≥ ttabel; atau H0 diterima dan H1 ditolak jika -

ttabel< thitung. 
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Dari hasil pengujian statistik dengan Eviews 9 pada tabel 4.13 di atas 

diperoleh nilai thitung untuk Devidend payout ratio (DPR) (X1) sebesar 0.394581. 

Nilai-nilai thitung tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai t pada tabel distribusi t. 

Dengan α = 5% dan df = n  (k + 1) = 33 – (3 + 1) = 29 diperoleh nilai ttabel dari tabel 

distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar 2.045 dan -2.045. Dikarenakan nilai 

thitung lebih kecil daripada ttabel (0.394581 < 2.045), dan dapat dilihat dari nilai 

probabilitas sebesar 0.3958 lebih besar dari alpha (0.6975 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan untuk H0 diterima dan H1 ditolak. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bawa devidend payout ratio (DPR) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.  

Untuk lebih mudah memahami kriteria uji tersebut, maka nilai thitung dan nilai 

ttabel dipetakan ke dalam kurva pengujian dua pihak sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Daerah Penerimaan H0 

Daerah 
penolakan H0 

-ttabel = -2.045      0  ttabel= 2.045 

thitung = 0.394581 

Daerah 
penolakan H0 

Gambar 4.7 

Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Devidend 

Payout Ratio (DPR) (X1) Terhadap Pertumbuhan Laba (Y) 
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b. Uji Hipotesis dua (H2) 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho2: ( 2=0) Price earning ratio (PER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba (EG). 

H 2: ( 2≠0) Price earning ratio (PER) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba (EG).. 

α = 5%. 

Kriteria uji:   

H0 ditolak dan H1 diterima jika thitung ≥ ttabel; atau H0 diterima dan H1 ditolak jika -

ttabel< thitung. 

Dari hasil pengujian statistik dengan Eviews 9 pada tabel 4.12 di atas 

diperoleh nilai thitung untuk price earning ratio (PER). (X2) sebesar -2.300229. Nilai-

nilai thitung tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai t pada tabel distribusi t. 

Dengan α = 5% dan df = n  (k + 1) = 33 – (3 + 1) = 29 diperoleh nilai ttabel dari tabel 

distribusi t untuk pengujian dua pihak sebesar 2.045 dan -2.045. Dikarenakan nilai 

thitung lebih kecil daripada ttabel (-2.300229< -2.045), dan dapat dilihat dari nilai 

probabilitas sebesar 0.0329 lebih kecil dari alpha (0.0329 < 0,05), maka dapat 

disimpulkan untuk H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bawa price earning ratio (PER) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.  

Untuk lebih mudah memahami kriteria uji tersebut, maka nilai thitung dan nilai 

ttabel dipetakan ke dalam kurva pengujian dua pihak sebagai berikut. 
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c. Uji Hipotesis ketiga (H3) 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho3: ( 3=0) Return on equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap price 

earning ratio (PER). 

H 3: ( 3≠0) Return on equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap price earning 

ratio (PER). 

α = 5%. 

Kriteria uji:   

H0 ditolak dan H1 diterima jika thitung ≥ ttabel; atau H0 diterima dan H1 ditolak jika -

ttabel< thitung. 

Dari hasil pengujian statistik dengan Eviews 9 pada tabel 4.12 di atas 

diperoleh nilai thitung untuk Return on equity (ROE) (X3) sebesar 2.829835. Nilai-nilai 

   Daerah Penerimaan H0 

Daerah 
penolakan H0 

-ttabel = -2.045      0  ttabel= 2.045 

Daerah 
penolakan H0 

thitung = -2.300229 

Gambar 4.8 

Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh 

Price Earning Ratio (PER) (X2) Terhadap 

Pertumbuhan Laba (Y) 
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thitung tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai t pada tabel distribusi t. Dengan α 

= 5% dan df = n  (k + 1) = 33 – (3 + 1) = 29 diperoleh nilai ttabel dari tabel distribusi t 

untuk pengujian dua pihak sebesar 2.045 dan -2.045. Dikarenakan nilai thitung lebih 

besar daripada ttabel (2.829835 ≥ 2.045), dan dapat dilihat dari nilai probabilitas 

sebesar 0.0101 lebih kecil dari alpha (0.0107 < 0,05), maka dapat disimpulkan untuk 

H0 ditolak dan H1 diterima. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bawa return on 

equity (ROE) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Untuk lebih mudah memahami kriteria uji tersebut, maka nilai thitung dan nilai 

ttabel dipetakan ke dalam kurva pengujian dua pihak sebagai berikut. 

 

 
 

 

 

 

4.1.8.3 Uji F 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan secara bersamaan dari devidend payout ratio (DPR) (X1), price 

   Daerah Penerimaan H0 
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penolakan H0 
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thitung = 2.829835 

Gambar 4.9  

Kurva Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Pengaruh Return On 

Equity (ROE) (X3) Terhadap Pertumbuhan Laba (Y) 
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earning ratio (PER) (X2), dan return on equity (ROE) (X3), secara simultan terhadap 

pertumbuhan laba (Y) dilakukan dengan uji statistik F. 

Hipotesis uji: 

H0 → βYXi = 0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan devidend payout ratio (DPR) 

(X1), price earning ratio (PER) (X2), dan return on equity (ROE) (X3), 

secara simultan terhadap pertumbuhan laba (EG) (Y); 

H1 → βYXi ≠ 0  Terdapat pengaruh yang signifikan devidend payout ratio (DPR) (X1), 

price earning ratio (PER) (X2), dan return on equity (ROE) (X3), 

secara simultan terhadap pertumbuhan laba (EG) (Y); 

α = 5%.  

Kriteria uji:   

H0 ditolak dan H1 diterima jika Fhitung ≥ Ftabel; atau H0 diterima dan H1 ditolak jika 

Fhitung<Ftabel. 

Berdasarkan tabel dari hasil pengujian statistik dengan Eviews 9, diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 13.797887 dan probability sebesar 0.000141. Nilai ini kemudian 

akan dibandingkan dengan nilai F pada tabel distribusi F. Untuk α = 5%, df1 = k = 4, 

dan df2 = n (k+1) = 33-(3+1) = 29 diperoleh nilai Ftabel sebesar 2.934. Dikarenakan 

nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel (13.797887 ≥ 2.934), dan dapat dilihat dari nilai 

probabilitas sebesar 0.015820 lebih kecil dari alpha (0.000141 < 0,05), maka dapat 

disimpulkan untuk H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan devidend payout ratio (DPR) (X1), price earning ratio (PER) (X2), dan 
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return on equity (ROE) (X3), secara simultan terhadap pertumbuhan laba (EG) (Y). 

4.1.8.4 Koefisien Determinasi (R-squared (R2
)) 

Koefisien determinasi dihitung untuk mengetahui seberapa besar pegaruh 

devidend payout ratio (DPR) (X1), price earning ratio (PER) (X2), dan return on 

equity (ROE) (X3), terhadap pertumbuhan laba (EG) (Y). Pengujian ini dilakukan 

dengan melihat nilai R squared. 

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R squared) pada tabel di atas sebesar 

0.551595 atau = 55.1595%, artinya devidend payout ratio (DPR) (X1), price earning 

ratio (PER) (X2), dan return on equity (ROE) (X3), berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba (EG) sebesar 55.1595%, sedangkan sisanya sebesar 44.8405% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Laba (EG) dapat 

dijelaskan oleh Dividend Payout Ratio (DPR), Price Earning Ratio (PER) dan Return 

On Equity (ROE). Namun dari seluruh variabel independen Price Earning Ratio 

(PER) dan Return On Equity (ROE) yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba 

(EG). Penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut: 

4.2.1.1 Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel 

X1 atau Dividend Payout Ratio (DPR) tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau 

Pertumbuhan Laba (EG). 
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Penelitian ini menunjukan bahwa Dividend Payout Ratio (DPR) tidak 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba (EG) yang artinya meskipun nilai Dividend 

Payout Ratio (DPR) mengalami kenaikan belum tentu mengakibatkan kenaikan 

terhadap pertumbuhan laba begitu juga dengan sebaliknya, nilai Dividend Payout 

Ratio (DPR) yang menurun tidak berarti bahwa pertumbuhan laba akan menurun.  

Dividen merupakan sebagian keuntungan yang dibagikan kepada pemilik 

saham, apabila dividen yang dibagikan tinggi tetapi rendahnya keuntungan didalam 

perusahaan maka profitabiltas perusahaan rendah mengakibatkan rendahnya harga 

saham karena menurunnya permintaan saham. Rendahnya laba perusahaan akan 

menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan laba. Dengan demikian pembagian dividen 

tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan laba, maka dapat 

dikatakan bahwa kenaikan dividend payout ratio kecil pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan laba. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Tika Astari (2014) yang 

mendapatkan dividend payout ratio (DPR) terhadap pertumbuhan laba tidak 

berpengaruh signifikan. 

4.2.1.2 Pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel 

X1 atau Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap variabel Y atau 

Pertumbuhan Laba (EG). Price Earning Ratio menghasilkan nilai negatif tetapi 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba yang artinya ketika price earning 
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ratio (PER) mengalami penurunan maka terjadi kenaikan pada pertumbuhan laba. 

Begitu juga sebaliknya, price earning ratio (PER) yang positif mengakibatkan 

peningkatan makan mempengaruhi penurunan yang terjadi dalam pertumbuhan laba. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Sayekti Sumarno, 2015) yang 

mendapatkan price earning ratio (DPR) terhadap pertumbuhan laba berpengaruh 

signifikan. 

4.2.1.3 Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Pertumbuhan Laba 

Penelitian ini menunjukan bahwa Return On Equity (ROE) terhadap 

pertumbuhan laba yang artinya return on equity (ROE) bernilai positif 

mengakibatkan kenaikan price earning ratio (PER). Begitu juga sebaliknya, nilai 

return on equity (ROE) yang negatif mengakibatkan price earning ratio (PER) yang 

membuat mengalami penurunan 

 Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai return on 

equity maka perusahaan dianggap mampu memberikan keuntungan yang lebih kepada 

investor, sehingga perusahaan yang memiliki Profitable investment opportunities 

(peluang investasi yang menguntungkan) yang bagus akan memberikan reward 

(penghargaan). 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Febrianty, 2017) yang 

menyatakan return on equity (ROE) berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 
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4.2.1.4 Pengaruh Dividend Payout Ratio (DPR), Price Earning Ratio (PER) dan 

Return On Equity (ROE) terhadap Pertumbuhan Laba 

Dividend payout ratio (DPR), price earning ratio (PER) dan return on 

equity (ROE) secara bersama-sama berpengaruh terhadap artinya apabila secara 

bersama-sama mengalami kenaikan makan mempengaruhi pertumbuhan laba 

perusahaan yang mengalami peningkatan.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Febrianty, 2017) yang 

menyatakan bahwa dividend payout ratio (DPR), price earning ratio (PER) dan 

return on equity (ROE) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. 

 

 

 

 

 

 

 


