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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian Kausalitas, yaitu penelitian yang dilaksanakan guna menguji pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh biaya produksi dan biaya operasional terhadap laba 

bersih. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung atau melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

data laporan laba rugi, data biaya produksi, dan data biaya operasional perusahaan 

manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2017. Informasi data laporan laba rugi, data biaya 

produksi, dan data biaya operasional diperoleh dengan mengakses www.idx.co.id 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah objek yang akan diteliti dalam suatu karya ilmiah. Menurut 

Sugiyono (2015), populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonseia (BEI) periode pengamatan 2015-2017, 

yaitu berjumlah 46 perusahaan.  

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.1 

Populasi 

No. Tahun Jumlah Perusahaan 

1. 2015 14 

2. 2016 14 

3. 2017 18 

Total 46 

 

3.2.2 Prosedur Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi untuk diteliti. 

Menurut Sugiyono (2015), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang 

dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan penelitian peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012) teknik sampling dengan 

menggunakan metode purposive sampling adalah pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1) Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 

2) Melaporkan laporan keuangan selama periode penelitian secara lengkap 

tahun 2015-2017 

3) Tidak dikeluarkan (didelisting) dari BEI selama periode pengamatan 

4) Tidak mengalami kerugian selama periode yang diteliti 
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Tabel 3.2 

Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah Perusahaan 

Perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2015-2017 

46 

Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan 

selama periode penelitian secara lengkap tahun 2015-

2017 

(4) 

Perusahaan yang dikeluarkan (didelisting) dari BEI 

selama periode pengamatan 
(0) 

Perusahaaan yang mengalami kerugian selama 

periode yang diteliti 
(9) 

 Total 33 

Sumber: Data diolah 

 

3.3 Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Operasionalisasi 

variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-

variabel yang terkait dalam penelitian. 

3.3.1 Variabel Independen 

Sugiyono (2015), variabel independen atau variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah biaya 

produksi dan biaya operasional. 
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1) Biaya Produksi (X1) 

Biaya produksi merupakan biaya yang digunakan pada saat proses produksi, 

yaitu pada saat mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual 

(Oktapia, dkk., 2017). 

Menurut Felicia dan Gultom (2018), merumuskan: 

 

Biaya Produksi = biaya bahan baku langsung + biaya tenaga kerja langsung + 

biaya overhead pabrik 

 

 

2) Biaya Operasional (X2) 

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

diluar dari proses produksi, yaitu biaya pada saat memasarkan produk dan 

biaya administrasi dan umum perusahaan (Oktapia, dkk., 2017). 

Menurut Munawir (2015), biaya operasional dihitung menggunakan rumus: 

 

Biaya Operasional = biaya penjualan/pemasaran + biaya administrasi umum. 

 

 

3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas) (Sugiyono, 

2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih (Y). Laba bersih 

merupakan kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode 

tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan 

laba rugi (Oktapia, dkk., 2017). 
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Menurut Harmono (2011), laba bersih dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 

Laba Bersih = pendapatan – biaya/beban – pajak 

 

 

Tabel 3.3 

Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran 

Nama Variabel Definisi Pengukuran 

Laba Bersih (Y) Kelebihan seluruh pendapatan 

atas seluruh biaya untuk suatu 

periode tertentu setelah 

dikurangi pajak penghasilan 

yang disajikan dalam bentuk 

laporan laba rugi (Oktapia, 

dkk., 2017). 

Laba bersih =  

(Pendapatan – biaya/beban 

– Pajak) 

Biaya Produksi 

(X1) 

Semua pengeluaran yang 

digunakan untuk proses 

produksi suatu perusahaan dan 

menghasilkan barang jadi 

(Oktapia, dkk., 2017). 

Biaya Produksi =  

Biaya Bahan Baku 

Langsung + Biaya Tenaga 

Kerja Langsung + Biaya 

Overhead Pabrik. 

Biaya 

Operasional 

(X2) 

Biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan diluar dari proses 

produksi, yaitu biaya pada saat 

memasarkan produk dan biaya 

administrasi dan umum 

perusahaan (Oktapia, dkk., 

2017). 

Biaya Operasional =  

Biaya 

Penjualan/Pemasaran + 

Biaya Administrasi 

Umum. 

Sumber: Data diolah 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi 

pustaka (library research). Studi pustaka (library research) adalah metode 

pembelajaran yang sumber datanya diperoleh melalui buku-buku, jurnal, 

dokumen, situs-situs online dan sebagainya yang relevan atau berkaitan dengan 

variabel penelitian antara lain www.idx.co.id. Penggunaan studi pustaka 

disebabkan karena sumber utama data dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan melalui metode kepustakaan perlu 

pengolahan data yang lebih lanjut untuk mendapat kesimpulan sesuai dengan 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015). Data statistik deskriptif 

dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum yang 

disajikan dalam bentuk tabel sehingga lebih muda dipahami. Tujuannya untuk 

menguraikan perkembangan data biaya produksi, biaya operasional, dan laba 

bersih. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menghindari pengukuran yang tidak bias dari persamaan regresi 

linear berganda, perlu diadakan pengujian asumsi-asumsi dasar terlebih dahulu. 

Data dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis jika data dipilih secara 

random, berdistribusi normal, berpola linear, data sudah homogen, dan 

mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subyek yang sama. Oleh karena 

itu perlu diadakan uji asumsi, yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 

regresi layak dipakai atau variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini 

http://www.idx.co.id/
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diterima atau tidak. Ada empat jenis uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji 

Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Multikolinieritas. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013), Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel dependen dan independen, keduanya berdistribusi normal, 

mendekati normal, atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal sehingga layak dilakukan pengujian 

secara statistik. Dalam penelitian ini penguji melakukan uji normalitas dengan 

menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov, histogram, dan grafik 

normal probability plots (P-plot). Menurut Santoso (2016), dasar pengambilan 

keputusan one-Sample Kolmogorov-Smirnov bisa dilakukan berdasarkan 

probabilitas (Asymtotic Significant), dimana jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka 

distribusi dari populasi adalah normal. Dan jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka 

populasi tidak berdistribusi secara normal. Sedangkan histogram dengan 

pengambilan keputusan, sebuah data dikatakan normal apabila data tersebut 

mengikuti kurva berbentuk lonceng. Dan grafik normal probability plots (P-plot) 

dengan pengambilan keputusan, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Dan jika data menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti 

arah garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.  

 

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan 

penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran 

dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Jika residual 

pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila varian residual antara pengamatan satu 

dengan pengamatan lainnya sama maka disebut homoskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah homoskedastisitas. Dalam heterokedastisitas menggunakan uji 
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Gleser dengan pedoman jika signifikan ≤ 0,05 maka Ha diterima (ada 

heterokedastisitas) dan jika signifikan ≥ 0,05 maka Ho diterima (tidak 

heterokedastisitas). 

 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013), Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu periode t−1 (sebelumnya). Model regresi yang 

baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Mendeteksi atau mengetahui ada atau 

tidaknya masalah autokorelasi pada model regresi dengan menggunakan uji 

Durbin-Waston (D-W Test). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya 

autokorelasi dengan uji Durbin Watson adalah dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Apabila du < DW < 4-du berarti tidak ada masalah autokorelasi 

2) Apabila du ≤ DW ≤ du atau 4-du ≥ DW ≥ 4-dl maka tidak ada kesimpulan 

yang dapat diambil 

3) Apabila DW < dl maka terjadi autokorelasi positif 

4) Apabila DW > 4-dl maka terjadi autokorelasi negatif 

 

3.5.2.4 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013), menyatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel 

independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini 

dikatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Multikolinearitas dapat diketahui menggunakan uji VIF (Varians Inflation Factor) 

dan tolerance model regresi. Batas tolerance adalah 0.1 dan batas VIF adalah 10. 

Apabila tolerance ≤ 0.1 atau VIF ≥ 10 = terjadi multikolinearitas. Apabila 

tolerance ≥ 0.1 atau VIF ≤ 10 = tidak terjadi multikolinearitas.  
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3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis 

regresi berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara karakteristik 

biaya produksi, biaya operasional terhadap laba bersih. Adapun persamaan untuk 

menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Y = α + β1X1 + β2X2 + 𝜺 

 

 

Dimana: 

Y   = Variabel dependen (laba bersih) 

α   = Konstanta 

X1  = Variabel independen (biaya produksi) 

X2   = Variabel independen (biaya operasional) 

β1, β2   = Koefisien regresi 

𝜀   = Eror 

 

3.5.4 Pengujian Hipotesis 

Menyelesaikan analisis data ini secara keseluruhan digunakan Software 

Program SPSS (Statistical Product and Service Solution) dan semua hasil output 

data yang dihasilkan kemudian diintepretasikan satu per satu termasuk 

didalamnya menentukan koefisien (R) untuk mengukur tingkat hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen dan koefisien determinasi (R2) antara 

variabel independen dan variabel dependen. Perhitungan dengan SPSS akan 

diperoleh keterangan atau hasil tentang koefisien determinasi dan uji t untuk 

menjawab perumusan masalah penelitian. 
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Berikut akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam 

menguji hipotesis. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

 

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan  variasi variabel dependen (Felicia dan 

Gultom, 2018). Besarnya kontribusi antara sumbangan yang diberikan oleh 

variabel biaya produksi dan variabel biaya operasional terhadap laba bersih pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi ganda atau R 

Square. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil 

menunjukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukan variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam 

memprediksi variasi variabel dependen. 

 

3.5.4.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Felicia dan 

Gultom, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifinance level 

0,05% atau (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1) Jika thitung < ttabel atau probabilitas nilai signifikan > 0.05 (sig > 0.05) maka 

hipotesis ditolak atau artinya koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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2) Jika thitung > ttabel atau probabilitas nilai signifikan < 0.05 (sig < 0.05) maka 

hipotesis diterima atau artinya koefisien regresi signifikan. Hal ini berarti 

variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

  


