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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitan.  

Dalam terminologi objek penelitian ini dinamakan variabel penelitian. Variabel 

penelitian adalah karakteristik, ciri, sifat, keadaan yang melekat pada subjek, yang 

nilainya dapat berbeda antar subjek satu dengan lainnya (Nuryaman & Veronica, 

2015 : 5 - 6). Objek penelitian ini adalah Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, 

Rasio Profitabilitas dan  Pertumbuhan Laba. 

3.2.  Metode Penelitian  

3.2.1.  Desain Riset  

     Desain riset merupakan suatu pedoman kerja riset eger dapat berjalan 

efektif dan efisien. (Suliyanto, 2009:65). 

3.2.2 Jenis Penelitian 

Jenis Investigasi dalam penelitian ini metode deskriptif dan verifikatif.  

Studi deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, 

gejala, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan 

metode verifikatif dikenal juga sebagai metode kausal. Metode kausal bertujuan 

untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah (Nazir, 2013:56 ). 

3.2.3 Populasi Penelitian  

 Populasi merupakan keseluruhan obyek yang karakteristiknya hendak kita 

uji (Suliyanto, 2009: 90). Populasi dalam penelitian ini adalah Sektor Consumer 

Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. 
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3.2.4.   Sampel Penelitian  

   Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak kita 

uji (Suliyanto, 2009: 90). Metode penentuan sample pada penelitian ini adalah 

nonprobability. Teknik sampling ini digunakan jika jumlah populasinya tidak 

dapat ditentukan. Teknik pengambilan sampel dimana tiap anggota populasi tidak 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dengan demikian, 

teknik pengambilan sampel ini akan memilih anggota populasi yang dapat 

memberikan informasi secara maksimal atau yang paling mudah ditemui 

(Suliyanto, 2009: 124). Jenis teknik non  probabibility sampling yang digunakan 

dalam penelitian yaitu puposive sampling. Sampel diambil sesuai dengan 

didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut bertujuan 

memberikan informasi yang maksimal (Suliyanto, 2009: 125). 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel Penelitian  

Sumber : Diolah Sendiri  

Berikut Sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria :  

     Tabel 3.2  

Sampel Penelitian  

No Kode Emiten Nama Emiten TanggalTerdaftar 

1 ADES PT. Akasha Wira 

International Tbk 

June 13, 1994 

2 AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk 

June 11, 1997 

Kriteria  Jumlah  

Perusahaan Sektor Consumer Goods Industry yang menerbitkan 

laporan keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah 

di audit tahun 2013 – 2018 

52 

Perusahaan Sektor   Consumer Goods Industry yang tidak 

menerbitkan  laporan keuangan saat tahun 2013 – 2018 

(17) 

Jumlah Sampel yang dipakai dalam penelitian tahun 2013 – 2018  

( 35 perusahaan  x 6 tahun  )  

 210 
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3 ALTO PT. Tri Banyan Tirta Tbk July 10, 2012 

4 BTEK Bumi Serpong Damai Tbk May 14, 2004 

5 BUDI Duta Anggada Realty Tbk May 8, 1995 

6 CEKA  PT. Wilmar Cahaya Indonesia 

Tbk 

July 9, 1996 

7 CINT PT.Pembangunan Perumahan 

Tbk 

June 27, 2014 

8 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk February 27, 1984 

9 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria 

Tbk 

November 11, 1994 

10 GGRM PT. Gudang Garam Tbk August 27, 1990 

11 HMSP PT. Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk 

August 15, 1990 

12 ICBP PT. Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk 

October 7, 2010 

13 INDF PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk 

July 14, 1994 

14 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) 

Tbk 

July 4, 2001 

15 KICI PT. Kedaung Indah Can Tbk October 28, 1993 

16 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk July 30, 1991 

17 LMPI PT. Langgeng Makmur 

Industri Tbk 

October 17, 1994 

18 MBTO PT. Martina Berto Tbk January 13, 2011 

19 MERK PT. Merck Tbk July 23, 1981 

20 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia 

Tbk 

December 15, 1981 

21 MRAT PT Mustika Ratu Tbk July 27, 1995 

22 MYOR PT Mayora Indah Tbk July 4, 1990 

23 PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga 

Tbk 

October 18, 1994 

24 PYFA PT Pyridam Farma Tbk October 16, 2001 

25 RMBA PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk 

March 5, 1990 

26 ROTI PT. Nippon Indosari 

Corpindo Tbk 

June 28, 2010 

27 SIDO PT. Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk 

December 18, 2013 

28 SKBM PT. Sekar Bumi Tbk January 5, 1993 

29 SKLT PT. Sekar Laut Tbk September 8, 1993 

30 STTP PT. Siantar Top Tbk December 16, 1996 
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31 TCID PT Mandom Indonesia Tbk September 30, 1993 

32 TSPC PT Tempo Scan Pacific Tbk June 17, 1994 

33 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk 

July 2, 1990 

34 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk January 11, 1982 

35 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur 

Tbk 

December 18, 2012 

Sumber : IDN Financials 

3.2.5.  Dimensi Waktu  

Menurut Suliyanto (2009:133) Pengumpulan data dapat dilakukan pada 

waktu yang sama dan dapat juga berdasarkan waktu yang berurutan. Menurut 

Ghozali (2011: 53-54 ) pooled data adalah data yang memiliki gabungan dua 

elemen yaitu time series dan cross – sectional. Terdapat jenis khusus pooled data 

yang disebut dengan data panel atau data longitudinal atau sering disebut juga 

micropanel data yaitu unit crossectional disurvei sepanjang waktu. Dalam 

penelitian ini menggunakan pooled data atau yang disebut dengan data panel. 

3.2.6. Unit Analisis  

Unit analisis penelitian ini adalah laporan keuangan yang berisikan data 

likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas pada Sektor Consumer Goods Industry 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2018. 

3.2.7. Operasional Variabel  

Variabel operasional diartikan sebagai pola piker yang menunjukan 

hubungan antara variabel yang diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah 

rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan 

untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis 

statistic yang akan digunakan (Sugiyono, 2013: 68). 



53 
 

 
 

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu : “ Net Profit Margin (NPM), Return 

On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Dan Debt Equit Ratio (DER) Terhadap 

Pertumbuhan Laba “, Maka variabel penelitian dari judul tersebut :  

1. Variabel independen. Variabel independen sering disebut dengan variabel 

bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Variasi 

perubahan variabel bebas akan berakibat terhadap variasi perubahan 

variabel tergantung (Suliyanto, 2009: 78). Dalam penelitian ini varibel 

independen yaitu : Net Profit Margin (X1), Return On Equity (X2), Current 

Ratio (X3), Dan Debt Equit Ratio (X4). 

2. Variabel dependen. Variabel dependen sering disebut variabel tergantung 

adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi variabel 

independen (Suliyanto, 2009: 78). Dalam penelitian ini variable dependen 

yaitu : Pertumbuhan Laba ( Y ). 

Adapun Operasionalisasi Variabel penelitian akan disajikan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.3 

Operasinalisasi Variabel  

 

No Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

1 Net Profit 

Margin 

(NPM) 

Menurut (Fahmi, 

2011: 136) Net 

Profit Margin 

(NPM) disebut juga 

dengan rasio 

pendapatan 

terhadap penjualan. 

Margin laba yang 

lebih tinggi lebih 

disukai karena 

menunjukan bahwa 

perusahaan 

 

 

 

 

Rasio 
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mendapat hasil 

yang baik yang 

melebihi harga 

pokok penjualan. 

2 Return On 

Equity 

(ROE) 

Menurut (Fahmi, 

2011: 137) Return 

On Equity (ROE) 

mengkaji sejauh 

mana suatu 

perusahaan 

mempergunakan 

sumber daya yang 

dimiliki untuk 

mampu 

memberikan laba 

atas ekuitas. 

 

 

 

 

 

3 Current 

Ratio (CR)  

Menurut (Fahmi, 

2011: 121 - 122) 

Current Ratio (CR) 

adalah kemampuan 

suatu perusahaan 

memenuhi 

kewajiban jangka 

pendeknya secara 

tetap waktu 

 

 

 

Rasio  

4 Debt 

Equity 

Ratio 

(DER)  

Menurut (Fahmi, 

2011, hlm. 128) 

Debt Equity Ratio 

(DER) ukuran yang 

dipakai dalam 

menganalisis 

laporan keuangan 

untuk 

memperlihatkan 

besarnya jaminan 

yang tersedia untuk 

kreditor  

 

 

 

 

Rasio 
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5 Pertumbuh

an Laba 

 

Menurut Widhi 

(2011) dalam 

(Sella, 2018) 

prediksi laba dapat 

digunakan untuk 

mengetahui 

keadaan 

perusahaan di masa 

mendatang atas 

dasar data yang 

didapat dari 

periode 

sebelumnya. 

Prediksi laba 

berhubungan 

dengan fungsi 

efisiensi pasar 

modal, sehingga 

prediksi ini 

dianggap menjadi 

berguna bagi 

pemakai informasi 

akuntansi.  

 

 

 

 

Rasio 

3.3.  Metode Pengumpulan Data  

3.3.1.  Jenis Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan 

menganalisis data, informasi yang terdapat pada laporan atau dokumen yang 

tersedian, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan (Nazir, 

2013: 50). 

3.3.2.  Sumber Data   

   Sumber data yang digunakan Laporan Keuangan yang terdapat di IDN 

Financials tahun 2013 – 2018. 
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3.3.3. Teknik Pengumpulan Data   

  Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini 

adalah mealaui penelusuran data sekunder dengan kepustakaan dan dokumentasi. 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :  

1. Studi Kepustakaan ( Library Research )  

Penelitian kepustakaan yaitu peneliti mencari sumber – sumber data yang 

dibutuhkan dalam penelitian,mengelola dan mempelajari serta membandingkan 

dengan sumber kepustakaan lain baik melalui buku literatur,dan Jurnal yang 

berkaitan dengan penelitian (Suliyanto, 2009:135-136). 

2. Studi Dokumentasi  

Studi Dokumentasi mencari,memperoleh dan mengumpulkan dokumen 

yang terkait dengan penelitian (Suliyanto, 2009:135-136). Dokumen yang 

dimaksud adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Data sekunder ini 

bersumber dari Laporan Keuangan yang terdapat di IDN Financials tahun 2013 – 

2018. yang dapat diakses melalui www.idnfinancials.com. 

3.3.4. Teknik Pengelolaan Data  

Tahapan pengelolaan dan penganalisisan data yang dilakukan peneliti yaitu :  

1. Mendapatkan data yang mendukung variabel – variabel yang akan diteliti 

oleh peneliti berupa laporan keuangan tahunan perudahaan dengan Net 

Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Dan 

Debt Equit Ratio (DER) pada tahun 2013 – 2018. 

2. Membuat daftar perhitungan untuk Net Profit Margin (NPM), Return On 

Equity (ROE), Current Ratio (CR), Dan Debt Equit Ratio (DER) sesuai 
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dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian di sektor Consumer Goods 

Industry tahun 2013 -2018 yang terdaftar di BEI. 

3. Melakukan pengeloaan data untuk variabel yang terkait yaitu Net Profit 

Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt Equit 

Ratio (DER) dan Pertumbuhan Laba pada tahun 2013 – 2018 menggunakan 

Eviews 9. 

4. Melakukan analisis hasil pengelolaan data statistik dan pengujian hipotesis 

untuk menguji data siap diolah untuk mendapatkan kesimpulan dengan 

menggunakan Eviews 9. 

5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan. 

3.4. Metode Analisis Data  

Analisis data dalam riset pada hakikatnya merupakan proses mengolah data 

dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban riset (Suliyanto, 2009: 161). Untuk 

mengukur seberapa besar pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Equity 

(ROE), Current Ratio (CR), Debt Equit Ratio (DER) terhadap Pertumbuhan Laba 

(Y). 

3.4.1.  Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata – rata ( mean ), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosinus dan skeweness (Ghozali, 2011: 19). 

3.4.2.  Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu 

melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu 
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uji normalitas ,uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi 

(Ghozali, 2011: 19). 

3.4.3. Uji Normalitas  

  Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal atau tidak. Seperti 

diketahui, bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi maka hasil uji statistik menjadi 

tidak valid khususnya untuk sampel kecil (Ghozali, 2011: 165). Penulis 

menggunakan dasar keputusan dengan uji statistik Jarque – Bera. Uji JB adalah 

uji normalitas untuk sampel besar (asymptotic). Nilai JB statistik mengikuti 

distribusi Chi-Square dengan 2 df (degree of freedom). Kemudian hitung 

signifikansi nilai JB untuk menguji hipotesis berikut : 

H0 : residual terdistribusi normal 

Ha : residual tidak terdistribusi normal 

Jika nilai JB lebih kecil dari tabel chi-square dengan 2 df atau nilai 

probabilitas lebih besar dari 5% (tingkat signifikansi), maka Ho dapat diterima. 

Dengan kata lain, asumsi residual data terdistribusi normal terpenuhi. 

3.4.4. Uji Multikolinearitas  

   Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel independen. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi 

adalah dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor 
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(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel indepenen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk mennjukan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance  atau 

sama dengan nilai VIF (Ghozali, 2011: 79). 

3.4.5. Uji Heteroskedastisitas Model 

   Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, namun jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 93). Menurut Gurjati (2003) 

dalam (Ghozali, 2011:137-138) Uji Glesjer mengusulkan untuk meregres nilai 

absolut residual terhadap variabel independen. Persamaan regresi sebagai berikut : 

 

Nilai probabilitas obs*R-square < 0,05 (tingkat signifikansi) maka terdapat 

gejala heteroskesdatisitas, sebaliknya apabila nilai probabilitas obs*Rsquare > 

0,05 (tingkat signifikansi) maka tidak terdapat gejala heteroskesdatisitas. 

3.4.6. Uji AutoKorelasi  

   Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan  kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model 
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regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011: 

137). 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah adalah uji Durbin – Waston (DW test). Uji Durbin – Waston 

(DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel  lag di antara variabel independen (Ghozali, 2011: 

138). 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Tabel 3.4 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin – Waston (DW test) 

Hipotesi Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No desicision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi 

negatif 

Tolak 4 – dl < d <4 

Tidak ada korelasi 

negatif 

No desicision 4 – du ≤ d ≤4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du   

Sumber : Ghozali, 2011 

3.4.7   Data Panel 

  Analisis regresi data panel adalah suatu analisis yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sarjono & Julianita, 

2013: 91). Analisis berganda dilakukan untuk menguji pengaruh bersamaan dari 
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beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval (Uma 

Sekaran , 2006: 299). 

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah :  

Y = a + β1 X1 +  β2 X2 + β2 X3+ β2 X4  

Keterangan:  

Y = Pertumbuhan Laba 

a = Konstanta  

X1 = Net Profit Margin dengan Proksi NPM  

X2 = Return On Equity dengan Proksi ROE 

X3 = Current Ratio dengan Proksi CR 

X4 = Debt Equity Ratio dengan Proksi DER 

β = Koefisien Regresi 

  = Error 

3.4.8.    Menilai Goodness of Fit Suatu Model 

3.4.8.1.     Goodness of Fit  

     Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R
2
 yang kecil 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. model yang dibentuk atau variabel independen dalam 

menjelaskan persentase variasi variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilai R
2
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mendekati 1, maka model yang dibentuk atau variabel independen yang 

digunakan mampu menjelaskan persentase variasi variabel dependen secara 

sempurna (Ghozali, 2011:59). 

 

3.4.9. Pengujian Hipotesis  

3.4.9.1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

   Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

indepennya lainnya konstan (Ghozali, 2011: 62). 

. Pengujian hipotesis untuk masing- masing variabel NPM, ROE, CR dan 

DER terhadap Pertumbuhan Laba. Menggunakan uji regresi parsial (uji t). 

Hipotesis yang hendak diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis 

a. H01: bi = 0.  

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. HA : bi ≠ 0.  

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Kriteria Pengujian 

a. thitung >  ttabel maka kita menerima hipotesis alternatif, yaitu variabel X secara 

individu (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

H0 ditolak jika derajat kepercayaan lebih kecil dari α = 5%. 
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b. thitung < ttabel maka kita menerima hipotesis nol, yaitu variabel X secara 

individu (parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Y. H0 diterima jika derajat kepercayaan lebih besar dari α = 5%. 

Rumus hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah: 

H01: NPM secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan 

Laba. 

Ha1:  NPM  secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

H02: ROE secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan 

Laba. 

Ha2:  ROE  secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

H03: CR  secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan 

Laba. 

Ha3 : CR secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

H04: DER  secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan 

Laba. 

Ha4 : DER secara parsial memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

3.4.9.2. Uji Signifikasi Bersama (Uji Statistik F)  

  Uji signifikasi terhadap CR dan DER secara bersamaan dilakukan dengan 

uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011: 61). Hipotesis yang hendak 

diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. H0 : b1 = b2 =…= bk = 0.  
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Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

secara bersama-sama dengan variabel dependen. 

b. HA : b1 ≠ b2 ≠…≠ bk ≠ 0. 

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

secara bersama-sama dengan variabel dependen. 

c. Kriteria Pengujian 

Bila nilai Fhitung > nilai Ftabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha. H0 ditolak 

jika derajat kepercayaan lebih kecil dari α = 5%. Hal ini berarti bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel NPM, ROE, CR dan DER terhadap Y. 

Bila nilai F hitung < daripada nilai F tabel, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. H0 diterima jika derajat kepercayaan lebih besar dari α = 5%. Hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel NPM, 

ROE, CR dan DER terhadap Y. 

d. Rumus hipotesis secara bersamaan dalam penelitian ini:  

a. H05 :b1 = b2 = b3 = b4 = b5= 0. NPM, ROE, CR dan DER secara 

bersamaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

b. Ha5 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠0. NPM, ROE, CR dan DER secara 

bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

 


