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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh Debt Ratio (DR), Net Profit Margin (NPM), Return 

On Investment (ROI) secara parsial maupun simultan 

terhadap Pertumbuhan laba (Growth Profit) pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012 dengan 

populasi 131 perusahaan. Sampel dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling berjumlah 21 

perusahaan. Pengolahan dan analisis data menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. 

Pengujian data yang digunakan untuk regresi linier 

berganda yaitu uji asumsi klasik dan hipotesis. 

 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial 

debt ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba sedangkan net profit margin dan return on investment 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Secara simultan membuktuikan bahwa debt ratio, net profit 

margin, dan return on investment berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba dengan nilai signifikan 0.009 < 

0.05. Nilai Adjusted R Square menunjukkan hasil sebesar 

0.102 yang artinya 10.2% pertumbuhan laba dipengaruhi 

oleh debt ratio, net profit margin, dan return on 

investment. Sedangkan sisanya 89.8% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian ini.  

Kata kunci : Debt Ratio (DR), Net Profit Margin (NPM), 

Return On Investment (ROI), Pertumbuhan laba 

(Growth Profit). 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Laba merupakan salah satu alat ukur bagi suatu 

perusahaan untuk bertahan dan melanjutkan operasinya. 

Setiap perusahaan akan selalu meningkatkan profit 

perusahaan karena memang sudah menjadi tujuan sebuah 

perusahaan untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya.  Laba 

merupakan indikator penting dari laporan keuangan yang 

memiliki berbagai kegunaan, pada umumnya dipandang 

sebagai suatu dasar pengambilan keputusan investasi, 

prediksi untuk meramalkan pertumbuhan laba yang akan 

datang. Laporan keuangan saat ini menjadi sangat penting 

dan dibutuhkan banyak pihak. Adapun tujuan dari laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna 

bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya yang dapat 

digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi secara 

rasional.  

 Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat 

penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi 

keuangan perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan 

untuk memprediksi laba, ada banyak rasio keuangan yang 

bisa digunakan, misalnya dari utang, dari penjualan dan 

dari investasi yang ditanamkan. Utang (Debt) tersebut 

termasuk utang lancar, utang bank, obligasi, dan 

kewajiban jangka panjang lainnya. Para kreditur lebih 

menyukai debt ratio yang moderat, karena resiko yang 

terjadi terhadap perusahaan dapat dengan mudah 

dikendalikan, apabila terjadi secara ekstrem likuidasi 

atau pembubaran perusahaan, sebaliknya apabila terjadi 

perekonomian yang baik (upturn), maka peluang untuk 

mendapatkan keuntungan atas bunga atau transaksi usaha 

dengan pihak perusahaan akan diperoleh. Perusahaan harus 

mampu menghasilkan profitabilitas yang cukup agar 

perusahaan mampu untuk menjaga kelangsungan usahanya. 

Kasmir (2012:201) menyebutkan margin laba bersih (NPM) 

merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara 

laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan 

penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih 

perusahaan atas penjualan. Semakin tinggi Net Profit 

Margin menunjukkan bahwa semakin meningkat laba bersih 

yang dicapai perusahaan terhadap penjualan bersihnya. 

Return On Investment adalah salah satu bentuk dari ratio 

profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 



perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan (Munawir, 2007:89). Dengan kata 

lain rasio ini melihat sejauh mana investasi yang 

ditanamkan mampu memberikan pengambilan keuntungan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Willy Ciptadi Angkoso (2006), 

Novia P. Hamidu (2013) dan Lucia Ika Fitriastuti (2010). 

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu terletak pada rasio-rasio keuangan yang 

dianalisis, sampel penelitian dan periode penelitian. 

Dalam penelitian ini rasio yang dianalisis berjumlah 

3 (tiga) rasio, sedangkan jumlah rasio yang dianalisis 

Willy Ciptadi Angkoso (2006) berjumlah 2 (dua), Novia P. 

Hamidu (2013) berjumlah 2 (dua) dan Lucia Ika Fitriastuti 

(2010) berjumlah 1 (satu). Dalam sampel penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Sampel penelitian Willy Ciptadi Angkoso 

(2006) menggunakan perusahaan industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Sampel penelitian 

Novia P. Hamidu (2013) menggunakan perusahaan perbankan 

di Bursa Efek Indonesia, dan sampel penelitian Lucia Ika 

Fitriastuti (2010) menggunakan perusahaan dagang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian tahun periode 

dalam penelitian Willy Ciptadi Angkoso (2006) yaitu 

(2003-2004), dalam penelitian Novia P. Hamidu (2013) 

periodenya yaitu (2009-2011) dan dalam penelitian Lucia 

Ika Fitriastuti (2010) periodenya yaitu (2005-2009), 

sedangkan periode dalam penelitian ini yaitu (2009-2012). 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2009-2012”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

Debt Ratio, Net Profit Margin, dan Return On Investment 

secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012 ? 

 



Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

Debt Ratio, Net Profit Margin, dan Return On Investment 

secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Pertumbuhan Laba 

Menurut Hasibuan (2009:35) laba merupakan salah satu 

alat ukur bagi suatu perusahaan untuk bertahan dan 

melanjutkan operasinya. Laba adalah tambahan penghasilan 

bersih yang berupa harta benda dan uang yang dapat 

digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut 

Hasibuan (2009:36) “Pertumbuhan laba adalah perkembangan 

laba yang terjadi pada suatu perusahaan dalam periode 

waktu tertentu apakah mengalami kenaikan laba atau 

sebaliknya mengalami penurunan”. Pertumbuhan laba yang 

semakin meningkat sangat diinginkan oleh setiap 

perusahaan dalam setiap tahunnya. Prediksi pertumbuhan 

laba dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja 

suatu perusahaan.  

Menurut Harahap (2013:310) rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding 

tahun lalu. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara 

mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode 

sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode 

sebelumnya. 

 

Analisis Rasio Keuangan 

 Laporan keuangan harus dianalisis untuk digunakan 

dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan 

meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. 

Analisis rasio digunakan dengan mengukur hubungan antara 

unsur-unsur laporan keuangan yang merupakan dasar untuk 

menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi 

suatu perusahaan. 

 Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat 

penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi 

keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2012:104) “rasio 

keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka – angka 

yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu 

angka dengan angka lainnya”. Perencanaan keuangan 



perusahaan memiliki banyak jenis, tetapi perencanaan 

terbaik adalah mengacu kepada kekuatan dan kelemahan 

perusahaan yang dimiliki. Rasio menggambarkan suatu 

hubungan atau perimbangan (mathematical relationship) 

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan 

dengan menggunakan alat analisa berupa ratio ini akan 

dapat menjelaskan atau member gambaran kepada penganalisa 

tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahan terutama apabila angka ratio tersebut 

dibandingakan dengan angka ratio pembanding yang 

digunakan sebagai standard (Munawir, 2007:64).  

 Menurut Raharjaputra (2009:196) analisis rasio 

keuangan adalah membandingkan antara satu angka dengan  

angka lainnya yang memberikan suatu makna. Suatu 

keuntungan dengan menggunakan rasio adalah meringkas 

suatu data historis perusahaan sebagai bahan 

perbandingan. 

 

Debt Ratio 

Menurut Kasmir (2012:156) Debt Ratio merupakan rasio 

utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

total utang dengan total aktiva”. Dengan kata lain, 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. 

 

Net Profit Margin 

Menurut Kasmir (2012:201) Margin laba bersih (NPM) 

merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara 

laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan 

penjualan”. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih 

perusahaan atas penjualan. 

 

Return On Investment 

Menurut Munawir (2007:89) Return On Investment adalah 

salah satu bentuk dari ratio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. 

 

 

 



 

Kerangka Konseptual 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tinjauan penelitian 

terdahulu diatas maka kerangka konseptual penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara dari hasil 

penelitian yang masih perlu diuji lagi kebenarannya. 

Berdasarkan gambar diatas hipotesis pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

H1: Debt ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2012.  

H2: Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2012 

H3: Return on Investment (ROI) berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012 

Debt Ratio (DR) 

X1 

Net Profit Margin (NPM) 

X2 

Return On Investment 

(ROI) 

X3 

 

 

 

 

Pertumbuhan Laba 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

 

 

 



H4: Debt ratio, Net Profit Margin dan Return on 

Investment secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. 

METODE PENELITIAN 

Populasi 

 Menurut Priyatno (2010:8) populasi adalah suatu 

kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Berdasarkan 

pengertian di atas maka yang menjadi populasi penelitian 

ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009, 2010, 2011 

dan 2012 yang terdiri atas 131 perusahaan. 

 

Sampel 

Menurut Priyatno (2010:8) sampel adalah bagian dari 

populasi yang akan diteliti. Metode pengambilan sampel 

dilakukan dengan purposive sampling atau dikenal juga 

sebagai teknik pengambilan sampel purposive dengan cara 

memilih sampel berdasarkan informasi yang tersedia atau 

berdasarkan suatu kriteria dengan pertimbangan judgement 

sampling.  

Kriteria dalam penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama   periode penelitian yaitu tahun 

2009, 2010, 2011 dan 2012.  

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan 

per 31 Desember selama periode penelitian. 

3. Mempunyai laba pada periode penelitian dan tidak 

mengalami laba negatif selama periode pengamatan. 

Berdasarkan dari kriteria diatas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

                                       Tabel  

    Jumlah Sampel Berdasarkan Karakteristik 

Sampel 

 

No Karakteristik Sampel Jumlah 

1 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI selama periode penelitian 
131 



2 

Perusahaan Manufaktur yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan per 

31 des di BEI pada tahun 2008-2012 

(14) 

3 

Perusahaan Manufaktur yang memiliki 

laba negatif pada periode tahun 

2009-2012 

(96) 

Jumlah Sampel 21 

Sumber : Data olahan penulis, 2014 

Variabel Penelitian  

Dalam pengujian hipotesis, maka perlu diteliti variabel-

variabel dengan penentuan indikator-indikator yang 

digunakan. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel independen dan variabel dependen : 

1. Variabel independen, yaitu variabel bebas yang 

keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Debt 

Ratio (DR), Net Profit Margin (NPM) dan Return On 

Investment (ROI) sebagai variabel X. 

2. Variabel dependen, yaitu variabel tidak bebas yang 
keberadaannya dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Pertumbuhan laba sebagai variabel Y. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji normalitas besar nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 2.929 dan signifikan pada 0.000 

< 0.05 hal ini berarti H0 ditolak yang berarti data 

residual tidak terdistribusi normal. Menurut Ghozali 

(2009:138) salah satu cara untuk mengatasi jika asumsi 

normalitas tidak terpenuhi adalah dengan merubah model 

regresi dengan model semi-log yang hanya variabel 

dependen dirubah dalam bentuk log atau LN. Setelah 

dirubah dalam bentuk semi-log maka nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0.801 dan signifikan pada 0.543 > 0.05 hal 

ini berarti H0 tidak dapat ditolak yang berarti data 

residual terdistribusi normal. Dari uji Multikolinieritas 

menunjukkan bahwa T > 0.1 yaitu debt ratio sebesar 0.781, 

net profit margin sebesar 0.378 dan Return On Investment 

sebesar 0.447 yang berarti tidak ada korelasi (bebas 



multikolinearitas) antar variable independen. Sedangkan 

hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga 

menunjukkan tidak adanya korelasi (bebas 

multikolinearitas), yaitu untuk VIF < 10 pada variable 

debt ratio 1.280, net profit margin sebesar 2.643 dan 

Return On Investment sebesar 2.235. 

Menurut Ghozali (2009:87), salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya terjadi autokorelasi pada 

data penelitian adalah dengan menggunakan Run Test. Run 

test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi 

secara random atau tidak (sistematis). Model yang baik 

adalah model yang tidak terdapat autokorelasi dengan 

melihat tingkat signifikansi diatas 0.05 (Ghozali, 

2009:89). Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui 

bahwa nilai test adalah -0.00104 dengan tingkat 

signifikan 0,124, p-value 0,124 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi 

autokorelsi antar nilai residual. 

 

Dari grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. Pada analisis dengan grafik plots memiliki 

kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah 

pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Oleh karena itu 

diperlukan uji statistic yang lebih dapat menjamin 

keakuratan hasil. Salah satunya uji heteroskedastisitas 

dengan uji glejser dilakukan dengan meregresikan nilai 

absolut residual terhadap variabel independen. Jika 

variabel independen signifikan mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

Jika nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat 

kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi 

tidak mengandung gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 

2007:109). Berdasarkan hasil uji glejser dapat diketahui 

bahwa tidak ada satupun variabel independen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi dependen nilai 

Absolut residual (AbsUi). Hal ini terlihat dari nilai 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 

5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung 

adanya heterokedastisitas. 



Hasil regresi linear berganda diperoleh hasil 

persamaan berganda Ln_Y = -2.520 +  3.013X1 + 2.589X2 – 

1.400X3. Hasil uji F, menunjukkan bahwa nilai F-hitung 

sebesar 4.132 sedangkan F-tabel sebesar 2.72 (F hitung > 

F tabel) dan probabilitas signifikansi 0.009 < 0.05. Maka 

keputusan Ha diterima, artinya Debt Ratio (DR), Net 

Profit Margin (NPM) dan Return On Investment (ROI) secara 

simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Growth 

Profit (GP) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil 

analisis serta uji hipotesis yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan uji secara simultan bahwa Debt Ratio, 

Net Profit Margin dan Return On Investment 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2012. Dimana nilai sig 

0,009 < 0,05 dan nilai Fhitung 4,132 > 2,72 (Ftabel df = 

n-k ; k-1), yang artinya Ha diterima. 

2. Berdasarkan uji secara parsial Debt Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Dimana nilai sig 0,001 < 0,05 dan nilai thitung 3,395 

> 1,99045 (t table α = 0.05, df = (84-4-1) = 79), 

yang artinya Ha diterima. 

3. Berdasarkan uji secara parsial Net Profit Margin 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. Dimana nilai sig 0,378 > 0,05 dan nilai thitung 

0,886 < 1,99045 (t table α = 0.05, df = (84-4-1) = 

79), yang artinya Ha tidak diterima. 

4. Berdasarkan uji secara parsial Return On Investment 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. Dimana nilai sig 0,537 > 0,05 dan nilai thitung 

-0,620 > -1,99045 (t table α = 0.05, df = (84-4-1) = 

79), yang artinya Ha tidak diterima. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada 

beberapa hal yang dapat disarankan penulis : 



1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, diharapkan menambahkan 

variabel lain karena nilai Adjusted R Square sebesar 

10.2% yang mengindikasikan bahwa masih terdapat 

variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan laba 

yaitu sebesar 89.8%. 

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti 
variabel keuangan lainnya yang memiiki pengaruh 

lebih besar terhadap pertumbuhan laba dan memperluas 

sampel perusahaan dan memperpanjang periode 

penelitian. 

3. Bagi perusahaan, disarankan untuk berhati-hati dalam 
memutuskan alternatif sumber pendanaan dari hutang 

karena dengan hutang  perusahaan yang cukup besar 

akan sulit perusahaan untuk mampu menghasilkan 

pertumbuhan laba yang optimal dari penjualan maupun 

investasi yang ditanamkan.  
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LAMPIRAN 

 

 

Uji Statistik Deskriptif  

                 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

GP  (Y) 84 .0010 17.0451 .830547 2.1078218 

DR  (X1) 84 .0943 .8660 .404738 .1821127 

NPM  (X2) 84 .0110 .3658 .113269 .0794843 

ROI  (X3) 84 .0117 .4067 .140579 .0944883 

Valid N 

(listwise) 

84     

 

Uji Normalitas sebelum di LN 

 

 

 

 

 

  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardi

zed 

Residual 

N 84 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviatio

n 

2.01289899 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .320 

Positive .320 

Negative -.203 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.929 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.000 

a. Test distribution is Normal. 

b.Calculated from data. 



     Uji Normalitas setelah di LN 

   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 84 

Normal 

Paramet

ers
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 
1.27770131 

Most 

Extreme 

Differe

nces 

Absolute .087 

Positive .087 

Negative 
-.076 

Kolmogorov-Smirnov Z .801 

Asymp. Sig. (2-tailed) .543 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 



 

Uji Multikolonieritas 

                         Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. Collinearit

y 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Cons

tant) 

-2.520 .517  -

4.87

3 

.000   

DR 

(X1) 

3.013 .888 .400 3.39

5 

.001 .781 1.28

0 

NPM 

(X2) 

2.589 2.922 .150 .886 .378 .378 2.64

3 

ROI 

(X3) 

-1.400 2.260 -.096 -

.620 

.537 .447 2.23

5 

a. Dependent Variable: LN_GP (Y) 



Uji Autokorelasi 

           Runs Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

Test Value
a
 -.00104 

Cases < Test 

Value 

42 

Cases >= Test 

Value 

42 

Total Cases 84 

Number of Runs 36 

Z -1.537 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.124 

a. Median 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 



Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

                      Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Consta

nt) 

.682 .356  1.914 .059 

DR (X1) .569 .611 .117 .930 .355 

NPM 

(X2) 

-.122 2.013 -.011 -.060 .952 

ROI 

(X3) 

.117 1.557 .012 .075 .940 

a. Dependent Variable: AbsUi 

 

Uji Regersi Linear Berganda 

                                                                                                                                            

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -2.520 .517  

DR (X1) 3.013 .888 .400 

NPM (X2) 2.589 2.922 .150 

ROI (X3) -1.400 2.260 -.096 

a. Dependent Variable: LN_GP (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Hipotesis 

                                                     

Uji t 

                     Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Consta

nt) 

-2.520 .517  -

4.873 

.000 

DR (X1) 3.013 .888 .400 3.395 .001 

NPM 

(X2) 

2.589 2.922 .150 .886 .378 

ROI 

(X3) 

-1.400 2.260 -.096 -.620 .537 

a. Dependent Variable: LN_GP (Y) 

 

                                                    

Uji F 

                         ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regress

ion 

20.997 3 6.999 4.132 .009
b
 

Residua

l 

135.499 80 1.694   

Total 156.496 83    

a. Dependent Variable: LN_GP 

b. Predictors: (Constant), ROI, DR, NPM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Koefisien Determinasi 

              Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .366
a
 .134 .102 1.30144 

a. Predictors: (Constant), ROI (X3), NPM 

(X2), DR (X1) 

 


