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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filasafat positivisme digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Metode kuantitatif pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menguji dan 

menganalisa suatu data berupa angka-angka. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh biaya produksi dan biaya promosi terhadap laba bersih 

pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2017 – 2019. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sub Consumer Good Industry dan sub sektor  food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 

2019 sebanyak 20 perusahaan.  

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik tertentu yang 

diambil dari suatu populasi yang akan diteliti secara rinci (Sugiyono, 2017). 

Pengambilan sampel atas populasi yang ada harus dilakukan dengan baik 
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dan benar agar dapat mewakili atas populasi tersebut. Penelitian ini 

menggunakan metode pupossive sampling. Adapun kriteria sampel yang 

dipilih dalam penelitian ini antara lain :  

a. Perusahaan sub Consumer Good Industry dan sub sektor Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-

turut pada tahun 2017 – 2019.  

b. Perusahaan sub Consumer Good Industry dan sub sektor Food and 

Beverages yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak 

mengalami delisting pada periode tahun 2017 – 2019. 

c. Perusahaan yang diteliti tidak melaporkan kerugian tahun berjalan 

periode tahun 2017 – 2019.  

d. Perusahaan yang diteliti memiliki informasi yang dibutuhkan 

terkait variabel biaya produksi, biaya promosi dan laba bersih yang 

akan diteliti.   

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan sub Consumer Good Industry dan sub sektor  

Food and Beverages yang listed di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 

- 2019 berturut-turut. 

20 

Perusahaan sub Consumer Good Industry dan sub sektor  

Food and Beverages yang melaporkan kerugian tahun berjalan 

periode 2017 - 2019. 

(3) 

Perusahaan sub Consumer Good Industry dan sub sektor  

Food and Beverages yang tidak melaporkan laporan tahunan dan 

keuangan secara berturut-turut dalam periode 2017 - 2019 

(1) 
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Sumber : Olah Data Perusahaan Food and Beverages di BEI 

Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan metode purposive sampling 

sesuai dengan kriteria tersebut telah diketahui jumlah sampel penelitian ini 

sebanyak 45.  

3.3 Variabel, Operasionalisasi dan Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2017:39) pengertian variabel penelitian adalah sebagai 

berikut : “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan, yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan di atas yaitu Pengaruh 

Biaya Produksi dan Biaya Promosi terhadap Laba Bersih, maka variabel-

variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Sugiyono (2017: 39) :“Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).” Maka dalam penelitian ini ada dua variabel 

independen yang diteliti antara lain Biaya Produksi (X1) dan Biaya 

Promosi (X2). 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Sugiyono (2017:39), “Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas”. Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

Laba Bersih (Y) 

Perusahaan sub Consumer Good Industry dan sub sektor  

Food and Beverages yang tidak terdapat komponen biaya promosi 

pada laporan tahunan periode 2017 - 2019. 

(1) 

Total Sampel : 15 * 3 tahun 45 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala 

Laba  

Bersih (Y) 

Laba bersih merupakan 

laba yang telah 

dikurangi biaya-biaya 

yang merupakan beban 

perusahaan dalam suatu 

periode tertentu 

termasuk pajak 

(Kasmir, 2011) 

Laba Bersih = Laba 

Kotor – Beban Usaha 

(Biaya Operasional + 

Biaya Non Operasional) 

Nominal 

Biaya 

Produksi 

(X1) 

Biaya produksi 

merupakan biaya – 

biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi 

yang siap untuk dijual 

(Mulyadi, 2015) 

Biaya Produksi = Biaya 

Bahan Baku + Biaya 

Tenaga Kerja Langsung 

+ Biaya Overhead 

Pabrik 

Nominal 

Biaya 

Promosi 

(X2) 

Biaya promosi 

merupakan biaya yang 

harus dianggarkan 

untuk kebutuhan 

promosi agar konsumen 

dapat mengetahui 

produk atau jasa yang 

ditawarkan sehingga 

dapat meningkatkan 

volume penjualan 

(Tjiptono, 2015) 

Biaya Promosi = Biaya 

Iklan + Biaya Promosi 

Penjualan 

Nominal 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah metode dokumentasi berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan 

biaya produksi, biaya promosi, dan laba bersih perusahaan yang didapatkan dari 

website PT Bursa Efek Indonesia. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan 

melalui metode dokumentasi perlu pengolahan data lebih lanjut, untuk 

mendapatkan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

3.5 Metode Analisis 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah menggunakan 

bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 24 for 

windows. Penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari 

analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 

3.5.1 Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 

2011:10). Statistik deskriptif juga dapat 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, 2017). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square 

(OLS). Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan estimasi serta 

kesimpulan yang lebih tepat dalam penelitian (Ghozali, 2011: 162). Uji 

asumsi klasik dianggap penting, karena untuk mengetahui terpenuhinya 

syarat-syarat digunakan regresi berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi 
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klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi, 

suatu variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Regresi dikatakan baik 

adalah regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal, apabila asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual distribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik.  

Cara yang pertama untuk melihat model regresi normal atau tidak, 

dilakukan analisis grafik dengan melihat “normal probability report plot” 

yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data normal, maka garis yang menggantikan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Cara kedua, yaitu dengan 

uji statistik, salah satu uji statistik yang biasa digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka 

peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika pada hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05, maka 

data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05 

maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 
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Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Salah satu 

cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi ini adalah 

dengan uji Durbin Watson (DW). Adapun dalam pengambilan keputusan 

ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 

a. Jika dW < dL atau dW > 4-dL, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat autokorelasi. 

b. Jika dU < dW < 4-dU, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi. 

c. Jika dL < dW < dU atau 4-dU < dW < 4-dL, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada kesimpulan. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi 

antara variabel bebas dalam persamaan model regresi. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozali, 2011:105). Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel 

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang 

nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. 

Multikolinieritas di dalam regresi dapat dilihat dari tolerance value dan 

lawannya variance inflation factor (VIF). 

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 

10 (Ghozali, 2011:106). Sehingga untuk menunjukkan tidak adanya korelasi 

antar variabel independen maka nilai tolerance harus ≥ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≤ 10. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011:139) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

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

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan cara melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SPREID. Menurut Ghozali (2011:141) analisis dengan grafik memiliki 

kelemahan yang cukup signifikan, oleh karena jumlah pengamatan 

mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin 

sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. 

Selain menggunakan grafik plot, bisa menggunakan uji statistik  yang 

lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Ada beberapa uji statistic yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu uji park, 

uji glejser dan uji white. Penelitian ini menggunakan uji glejser dengan 

meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika 

nilai signifikan hitung lebih besar dari alpha = 5%, maka tidak ada masalah 

heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai signifikan hitung kurang dari alpha = 

5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.5.3 Uji Ketepatan Model 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinan (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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Koefisien determinan (R2) adalah perbandingan antara variasi yang 

dijelaskan oleh X1, X2 secara bersama-sama disbanding dengan variasi 

total Y. Jika selain X1 dan X2 semua variabel di luar model yang diwadahi 

dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R2 akan bernilai 1. Ini 

berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang 

dimasukkan ke dalam model.  

Jika R2 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat. 

Untuk data survey yang berarti bersifat cross section data yang diperoleh 

dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai Ra 0,2 atau 0,3 

sudah cukup baik semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai R2 cenderung 

makin kecil (Ghozali, 2013: 97).  

Sebaliknya dalam data runtun waktu (time series) dimana peneliti 

mengamati hubungan dari beberapa variabel pada satu unit analisis 

(perusahaan atau negara) pada beberapa tahun maka R akan cenderung 

besar (Ghozali, 2013: 97). Hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil 

pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja. 

3.5.4 Analisis Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

regresi berganda (multiple linier regression method). Menurut Sugiyono 

(2017) analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana 

keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis 

regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 

dua variabel. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

 

Y’ = nilai pengaruh yang diprediksikan  

a = konstanta atau bilangan harga X = 0  
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b = koefisien regresi  

X = nilai variabel dependen 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah biaya produksi dan biaya 

promosi, Sedangkan variabel terikatnya adalah laba bersih. Metode analisis 

ini menggunakan program SPSS (Statistic Product and Service Solution). 

Adapun bentuk persamaannya yaitu : 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 

Y = Koefisien Laba Bersih  

a = Konstanta  

b1 = Koefisien Biaya Produksi 

b2 = Koefisien Biaya Promosi  

X1 = Variabel Biaya Produksi  

X2 = Variabel Biaya Promosi  

e = Standard Error (variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian) 

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual dapat diukur dari nilai statistik T, nilai statistik F dan nilai koefisien 

determinasi. 

 

3.5.5 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 

digunakan uji t. 

1. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2011:98). Pengujian ini juga digunakan untuk 
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menentukan tingkat signifikansi setiap variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pada uji t statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan 

dengan t tabel, dengan cara sebagai berikut :  

e. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 

0,05), maka Ha diterima dan H0 ditolak, variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

f. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 

0,05), maka Ha ditolak dan H0 diterima, variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

  


