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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah return on equity, asset growth, 

pertumbuhan penjualan dan earning per share terhadap struktur modal. Unit 

analisis dari penelitian ini adalah perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017.  

 

3.2       Metode Penelitian 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah  

penelitian deskriptif dan verifikatif. Aaker (2011:755) menjelaskan bahwa riset 

deskriptif adalah ”research that usually is designed to provide a summary of some 

aspect of the environment when the hypotheses are tentative and speculative in 

nature”. Artinya riset yang biasanya didesain untuk menyajikan beberapa aspek 

yang bersifat tentatif dan spekulatif dalam suatu  cakupan/ bahasan.  

Malhotra (2011:68) mengemukakan penelitian deskriptif adalah satu jenis 

riset konklusif yang mempunyai tujuan utama menguraikan sesuatu. Penelitian 

verifikatif merupakan penelitian mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variabel variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2009:12). Data kuantitatif dalam 

penelitian adalah data skunder yang diukur dalam suatu skala numerik yang 

berupa data runtut waktu (time series). Data tersebut telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data serta dipublikasikan pada masyarakat pengguna data.  
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3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan industri konsumsi yang  

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 

39 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode judgment sampling. 

Penelitian ini menggunakan metode pursposive sampling, dengan 

mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan 

tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2014:85) definisi purposive sampling 

adalah sebagai berikut: 

“Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.” 

Sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 19 perusahaan konsumsi di 

BEI. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan yang masuk sebagai sampel dipilih dari perusahaan katagori 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan 

keuangan secara berturut-turut untuk periode tahun 2013-2017. 

2. Listing secara berturut-turut selama periode penelitian yaitu dari tahun 2013 

sampai tahun 2017. 

Berdasarkan kriteria di atas, maka terdapat 19 perusahaan konsumsi dan 

komponen terpilih yang dapat dijadikan sampel penelitian. Adapun perusahaan-

perusahaan terpilih adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Seleksi Sampel Penelitian 

No. Kriteria Sampel  Jumlah  

1 Perusahaan konsumsi yang terdaftar di BEI secara berturut-turut 

dari tahun 2013-2017  

39 

2 Perusahaan yang tidak mempunyai kelengkapan data keuangan 

yang dibutuhkan secara konsisten mulai dari tahun 2013-2017  

20 
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Jumlah Sampel 19 

Total Pengamatan (19 x 5 tahun) 95 

  

Tabel 3.1 menunjukan bahwa dari 39 perusahaan konsumsi yang terdaftar 

di BEI berturut-turut dari tahun 2013-2017, hanya sebanyak 19 perusahaan saja 

yang terpilih menjadi sampel penelitiam. Total pengamatan yang dilakukan untuk 

periode 2013-2017 diperoleh sebanyak 95 pengamatan. Daftar sampel yang 

disajikan pada tabel 3.2 berikut: 

 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

Kode Nama Perusahaan 

AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 

ALTO Tri Banyan Tirta Tbk, PT 

ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT 

INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 

PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk, PT 

ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT 

SKBM Sekar Bumi Tbk, PT 

ULTJ 

Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, 

PT 

RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk 

WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

INAF Indofarma (Persero) Tbk 

KLBF Kalbe Farma Tbk 

TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

ADES Akasha Wira Internasional Tbk, PT 

MBTO Martina Berto Tbk 

UNVR Unilever Indonesia Tbk 
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Kode Nama Perusahaan 

KICI Kedaung Indah Can Tbk, PT 

LMPI Langgeng Makmur Industry Tbk, PT 

Sumber: www.sahamok.com 

 

3.4       Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter, yang berupa laporan 

keuangan perusahaan. Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

perantara, seperti orang lain atau dokumen. Adapun data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Daftar perusahaan yang listing dilihat dari www.e-bursa.com 

2. Data laporan keuangan didapatkan dari laporan keuangan dan ICMD 

perusahaan masing-masing yang terdapat di www.idx.co.id 

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Definisi operasional adalah definisi dari variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini dan menunjukan cara pengukuran dari masing-masing 

variabel. Penjelasan dari masing-masing variabel dalam penelitian, yaitu : 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu struktur modal. Menurut Halim 

(2015:81) struktur modal merupakan perbandingan antara total hutang (modal 

asing) dengan total modal sendiri/ekuitas). Indikator yang digunakan adalah 

debt to equity ratio yang menggambarkan perbandingan utang jangka panjang 

dengan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan 

modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka 

panjangnya. Rumus rasio Debt to equity ratio yang digunakan: 

 

  

http://www.sahamok.com/
http://www.e-bursa.com/
http://www.idx.co.id/
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2. Variabel Bebas  

a. Return on Equity (X1) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah return on equity yang 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan metode 

berbasis akuntansi dalam pembahasan ini adalah imbal hasil ekuitas 

(ROE). Return On Equity (ROE) adalah membandingkan laba bersih 

setelah pajak dengan ekuitas yang telah di investasikan pemegang saham 

perusahaan (Horne dan Wachowicz, 2012:225). ROE dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

   

 

b. Pertumbuhan Asset (X2) 

Pertumbuhan aset menunjukkan perubahan (peningkatan atau penurunan) 

total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pertumbuhan aktiva dihitung sebagai 

persentase perubahan total aktiva pada tahun tertentu terhadap tahun 

sebelumnya.Menurut Martono dan Harjito (2016:133), maka untuk 

mengukur tingkat pertumbuhan aset adalah dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

c. Pertumbuhan Penjuakan (X3) 

Pertumbuhan penjualan menurut Kasmir (2014:107) menunjukan sejauh 

mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan 

total penjualan secara keseluruhan. Menurut Kasmir (2014:107) rasio 

pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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d. Earning Per Share (X4) 

Earning Per Share merupakan rasio yang menunjukan bagian laba untuk 

setiap saham yang diperoleh investor (Darmadji dan Fakhrudin, 2015:195). 

 

 

 

 

Berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat 

diuraikan dalam berbagai variabel operasional sebagaimana ditunjukkan dalam 

Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel  Konsep Variabel Indikator Skala 

Return on 

Equity (X1) 

Return on Equity adalah 

membandingkan laba bersih setelah 

pajak dengan ekuitas yang telah di 

investasikan pemegang saham 

perusahaan (Horne dan Wachowicz, 

2012:225).  

1. Laba setelah 

pajak 

2. Total 

ekuitas 

 

 

 

Rasio 

Pertumbuhan 

Asset (X2) 

Pertumbuhan aktiva dihitung 

sebagai persentase perubahan total 

aktiva pada tahun tertentu terhadap 

tahun sebelumnya.  

1. Asset 

periode  

sekarang 

 

Rasio 

 

𝐸𝑃𝑆  
𝐸𝐴𝑇

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠 𝑎𝑟𝑒
𝑥    % 
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Variabel  Konsep Variabel Indikator Skala 

Martono dan Harjito (2016:133), 
2. Asset 

periode 

sebelumnya 

 

Pertumbuhan 

Penjualan (X3) 

Menunjukan sejauh mana 

perusahaan dapat meningkatkan 

penjualannya dibandingkan dengan 

total penjualan secara keseluruhan. 

Kasmir (2014:107) 

1. Penjualan 

periode  

sekarang 

2. Penjualan  

periode 

sebelumnya 

 

 

Rasio 

 

Earning Per 

Share (X4) 

 

Merupakan rasio yang menunjukan 

bagian laba untuk setiap saham yang 

diperoleh investor (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2015:195). 

3. Laba setelah 

pajak 

4. Jumlah 

saham yang 

beredar 

 

Rasio 

Struktur 

Modal (Y) 

 

Struktur modal adalah perbandingan 

atau perimbangan pendanaan jangka 

panjang perusahaan yang 

ditunjukkan oleh perbandingan 

hutang jangka panjang terhadap 

modal sendiri. 

(Martono dan Harjito (2016:240). 

1. Total 

Hutang 

Jangka 

Panjang 

2. Total Modal 

Sendiri 

 

 

Rasio 
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3.6       Metode Analisis Data 

3.6.1  Pengujian Asumsi Klasik 

 Uji Asumsi Klasik menurut Gujarati (2011:97) bertujuan untuk 

memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dengan data yang digunakan 

secara teori adalah tidak biasa, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya 

efisien. 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Winarno 

(2015:5.41)untuk pengujian lebih akurat diperlukan alat analisis dan Eviews 

menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera.Jarque-Bera 

adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal.Uji ini 

mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila 

datanya bersifat normal.Rumus yang digunakan adalah : 

 

 

 

 

Keterangan : 

S =skewness 

K=kurtosis 

K = banyaknya koefisien yang digunakan di dalam persamaan 

Dengan Ho pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera didistribusi 

dengan derajat bebas (degree of freedom) sebesar 2.Probability menunjukan 

kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi nilai terobservasi dibawah hipotesis nol. 

Nilai Probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 

nol berdistribusi normal.Pada angka Jarque-bera lebih besar daripada 5%, Ho 

tidak dapat ditolak bahwa data berdistribusi normal. 

 

𝐽𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 − 𝐵𝑒𝑟𝑎   
𝑁 − 𝑘

6
 𝑠2 +

(𝐾 − 32

4
  

 



51 
 

 
 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara 

variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Multikorelasi adalah 

korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan 

diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adaatau tidaknya multikolinearitas 

dalam model regresi panel adalah regresikan tiap variabel bebas terhadap sisa 

variabel bebas lainnya, lalu hitung nilai R
2
 nya. 

 

 

 

Dimana :  

R
2

 Xi,X2,X3…K
 

= Nilai R
2 

dari regresi bebas Xi terhadap variabel X2, Xi, 

K  = Banyaknya variabel bebas (termasuk intercept). 

N  = Banyaknya sampel. 

Jika pengujian F ini menolak hipotesa nol (=signifikan) maka 

disimpulkanvariabel Xi berkolinear terhadap variabel bebas lainnya. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas dan jika berbada disebut 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas 

dengan  ARCH test 

 H0:  = 0  (tidak terdapat masalah heteroskedastisitas) 

 H1: 0  (terdapat masalah heteroskedastisitas) 

 Hasil pengujian akan menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: 

 H0 tidak ditolak jika n*R < χ
2 

 

 H0 ditolak jika  n*R > χ
2
 

 



 

Fi =  
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4. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah korelasi diantara anggota observasi. Masalah 

autokorelasi dalam model menunjukkan adanya hubungan korelasi antara variabel 

gangguan (error term) dalam suatu model yang terjadi karena beberapa faktor   

(Gujarati, 2011:441-490): 

1. Data observasi dipengaruhi oleh data sebelumnya. Misalnya data observasi 

saat terjadi kelesuan ekonomi sehingga data time series berikutnya 

dipengaruhi data sebelumnya walaupun perekonomian sudah membaik.  

2. Bias spesifikasi dengan mengeluarkan atau tidak memasukan variabel bebas 

tertentu yang sebenarnya turut mempengaruhi variabel tidak bebasnya 

menurut teori ekonomi, walaupun hasil perhitungan kuantitas tidak 

mendukung. 

3. Bias spesifikasi berupa bentuk model yang tidak tepat. 

4. Manipulasi data akibat data secara sistematis tidak tersedia untuk periode yang 

diharapkan, seperti penggunaan interpolasi, ekstrapolasi, dan transformasi 

data. 

5. Non stasioneritas pada data time series yang digunakan. 

Gejala ini dapat terdeteksi melalui uji LM test. Pengujian dilakukan 

dengan uji LM yang akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey. Untuk 

mengetahui lolos atau tidaknya dari serial korelasi dengan melihat nilai Obs*R 

square hasil pengujian serial correlation LM Test dibandingkan dengan nilai 

tabel Chi Square-nya, jika nilai Obs*R square lebih kecil dari nilai tabel Chi 

Square, maka model lolos dari adanya serial korelasi. Jika ingin melihat dari nilai 

probabilitanya, maka semakin besar probabilitanya berarti semakin baik menolak 

hipotesis terjadinya penyimpangan asumsi. Nilai yang dapat dijadikan patokan 

sebagai daerah penolakan dari penyimpangan asumsi klasik adalah lebih besar 

dari 0.05 (α = 5%). 

 

3.6.2 Model Regresi dengan Panel Data  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return on equity, asset 

growth, pertumbuhan penjualan dan earning per share terhadap struktur modal 
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pada industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013 – 2017 dengan data cross-section sebanyak 19 data mewakili 

industri. Kombinasi atau pooling menghasilkan 95 observasi dengan fungsi 

persamaan data panelnya dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan:  

Y  : Struktur modal 

X1 : Return on equity 

X2 : Pertumbuhan Asset 

X3 : Pertumbuhan Penjualan 

X4 : Earning Per Share 

a : Intersep/konstanta 

β  : koefisien regresi variabel bebas, 

ε : Tingkat kesalahan/error 

i = 1, 2, 3, ..., 95 (data cross-section) 

t = 1, 2, 3,…. 5 (data time-series, tahun 2013-2017) 

 

3.6.3  Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variable independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 

Untuk mengetahui besaran koefisien determinasi tersebut, maka dapat dihitung 

dengan rumus menurut Sugiyono (2016:257), sebagai berikut: 

 

Dimana: 

Kd = Koefisien determinasi 

r
2

xy
 

= Kuadrat korelasi 

Yit = a  β1 X1it  β2 X2it  β3 X3it  β4 X4it + εit 

 

Kd = r
2

xy X 100% 

 



54 
 

 
 

3.6.4  Pengujian Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat 

statistik, dan dalam pengujian ini ada beberapa pengujian yang dapat digunakan 

antara lain: 

 

1. Chow-Test 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah menggunakan Pooled 

Least Squere (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM), dengan hipotesa sebagai 

berikut : 

H0 : Parameter-parameter variable dummy tidak signifikan dalam menjelaskan 

variable dependen atau dengan kata lain menggunakan model Pooled Least 

Squered (PLS). 

H1 : Parameter-parameter variable dummy signifikan dalam menjelaskan 

variabel dependen atau dengan kata lain menggunakan model Fixed Effect 

(FEM) 

Rumus Chow test : 

 

 

 

Dimana : 

RSSS = Sum squared residuals pada pooled Least Square (PLS) 

URSS = Sum squared residuals pada Fixed Effect Model (FEM) 

N = Jumlah data cross section 

T = Jumlah data time series 

K = Jumlah independen variabel 

Kriteria Uji : 

Pengujian mengikuti distribusi F 

1) Jika nilai F-stat > F tabel, maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang 

digunakan adalah model fixed effect,  

2) Jika F stat < F tabel maka hipotesa nol diterima sehingga model yang 

digunakan adalah model PLS. 
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2  Haussman Test 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah menggunakan model 

Fixed effect atau random effect, dengan hipotesa sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat korelasi antara residual cross-section dengan salah satu 

variabel independen, atau dengan kata lain menggunakan random effect 

model. 

H1 : Terdapat korelasi residual cross section dengan salah satu variabel 

independen, atau dengan kata lain menggunakan fixed effect model. 

Kriteria Uji : 

H0 : Parameter-parameter variable dummy tidak signifikan dalam menjelaskan 

variable dependen atau dengan kata lain menggunakan model Pooled Least 

Squered (PLS). 

H1 : Parameter-parameter variable dummy signifikan dalam menjelaskan 

variabel dependen atau dengan kata lain menggunakan model Fixed Effect 

(FEM) 

Rumus Chow test : 

 

 

Dimana : 

RSSS = Sum squared residuals pada pooled Least Square (PLS) 

URSS = Sum squared residuals pada Fixed Effect Model (FEM) 

N = Jumlah data cross section 

T = Jumlah data time series 

K = Jumlah independen variabel 

Kriteria Uji : 

Pengujian mengikuti distribusi F 

1 Jika nilai F-stat > F tabel, maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang 

digunakan adalah model fixed effect,  

 



56 
 

 
 

2 Jika F stat < F tabel maka hipotesa nol diterima sehingga model yang 

digunakan adalah model PLS.  

 

3. Uji Langrange Multiplier 

Uji Langrange Multiplier untuk memilih apakah model common effect 

atau random effect yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan regresi 

data panel. Setelah diperoleh nilai LM hitung, nilai LM hitung dibandingkan 

dengan nilai Chi-Squared tabel dengan derajat kebebasan sebanyak jumlah 

variabel independen dan alfa sebesar 5%. Aturan pengambilan keputusan uji LM 

adalah : 

1) Jila nilai LM hitung > chi squared tabel maka model yang dipilih adalah 

random effect  

2) Jila nilai LM hitung < chi squared tabel maka model yang dipilih adalah 

common effect  

 

2 Uji  Model 

Uji Analysis of Variance (Anova) digunakan untuk menguji pengaruh 

bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah dalam uji kelayakan model adalah sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis 

H0 : b1….bi≤ 0 :Tidak terdapat pengaruh return on equity, asset growth, 

pertumbuhan penjualan dan earning per share 

terhadap struktur modal  

Ha : b1….bi≥ 0 :Terdapat pengaruh return on equity, asset growth, 

pertumbuhan penjualan dan earning per share 

terhadap struktur modal  

b. Untuk menentukan taraf nyata (signifikan) yang digunakan yaitu α=0,05 

c. Kriteria pengambilan keputusan 

Untuk menguji signifikan koefisien korelasi ganda dihitung dengan rumus: 

 

 
𝐹h  

R2
k 

( − R2 
(n − k − I  
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Keterangan : 

R2 = koefisien korelasi ganda 

k = jumlah variabel independen (variabel bebas) 

n = jumlah anggota sampel 

d. Maka akan diperoleh distribusi f dengan pembilang (k) dan dk (derajat 

kesalahan) penyebut ( n – k – I ) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Ho ditolak  jika        >      = Ha diterima 

2) Ho diterima jika        <      = Ha ditolak 

 

3 Uji t Statistik 

Pengujian hipotesis dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan apakah 

suatu hipotesis sebaiknya diterima atau ditolak. Pengujian dilakukan dengan uji t 

statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis : 

Rumusan hipotesis yang akan di uji adalah: 

1) H0 : ρyX1 = 0, return on equity tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

H1 : ρyX1 ≠ 0,  return on equity berpengaruh terhadap struktur modal 

2) H0 : ρyX2 = 0, pertumbuhan asset tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal 

H1 : ρyX2 ≠ 0, pertumbuhan asset berpengaruh terhadap struktur modal 

3) H0 : ρyX3 = 0, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal 

4) H1 : ρyX3 ≠ 0, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur 

modal 

5) H0 : ρyX4 = 0, earning per share tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal 

6) H1 : ρyX4 ≠ 0, earning per share berpengaruh terhadap struktur modal 

b. Menghitung nilai statistik uji (t hitung). 

Dalam hal ini menghitung nilai statistik uji (t hitung) menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
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  Dimana  

  b : koefisien regresi  

  se(b) : standar error pada b 

c. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

 Setelah kedua nilai statistik (t hitung dan t tabel) didapat, selanjutnya 

dilakukan perbandingan sebagai berikut : 

- Jika thitung ≥ dari ttabel, maka H0 ditolak dan terima H1 

- Jika thitung < dari ttabel, maka H0 diterima dan tolak H0 

d.  Pengambilan Kesimpulan 

- Hoditerima (tidak signifikan) jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada 

di daerah penerimaan H0 

- Ho ditolak (signifikan) jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada di 

daerah penolakan H0 


