
BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data berupa angka dan analisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 2017:13). Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan 

tahunan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi 

linier berganda dan uji hipotesis yang sebelumnya diuji menggunakan uji asumsi klasik. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 3.2.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2017:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini 

adalah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

3.2.2 Sampel 

 Menurut Sugiyono (2017:118), sampel adalah bagian dari karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. periode 2007-2016. Kriteria penelitian sebagai prasyarat 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Laporan keuangan triwulan berupa neraca, laba rugi serta catatan atas laporan keuangan 

yang digunakan oleh peneliti didapat dari situs resmi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

2. Periode pengamatan penelitian adalah januari 2007 hingga desember 2016. 



3.3 Metode Pengumpulan Data 

 3.3.1 Jenis dan sumber data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan berupa neraca dan laba rugi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. periode 2007-

2016 yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Menurut Bungin (2013:128), data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Pengumpulan data dari laporan 

keuangan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. periode 2007-2016 dikarenakan pada 

periode tersebut terjadi fenomena menarik terkait beban pemasaran dan beban operasional 

perusahaan. 

 3.3.2 Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi 

pustaka dan metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017:329), dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode studi pustaka adalah metode dengan cara 

membaca buku dan literatur pendukung yang relevan, sedangkan metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara mempelajari informasi yang terdapat di laporan keuangan PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk., periode 2007-2016. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 3.4.1 Variabel Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu, laba sebagai variabel tetap, serta 

beban pemasaran, beban operasional dan utang sebagai variabel bebas. 

 3.4.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator Beban Pemasaran 

Variabel Konsep Variabel Indikator 

Beban 

Pemasaran 

Menurut Suadi (2013:31), biaya pemasaran 

meliputi seluruh biaya untuk memasarkan 

Beban Pemasaran = Beban 

Pemasaran PT Telkom 



produk seperti gaji wiraniaga, iklan, hingga 

promosi. Menurut Hansen & Mowen 

(2014:391), beban pemasaran merupakan 

beban pengeluaran untuk penjualan dan 

pendistribusian. Pendistribusian termasuk 

di dalamnya biaya penyimpanan gudang, 

pembungkusan, pengiriman, angkutan dan 

penagihan. 

Sumber: data diolah peneliti, 2017 

Tabel 3. 2 Variabel dan Indikator Beban Operasional 

Variabel Konsep Variabel Indikator 

Beban Operasional 

Menurut Jusuf (dalam Winarso, 2014:261), 

biaya operasional adalah semua biaya yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional 

perusahaan sehari-hari. 

Beban Operasional = 

Beban Operasi + 

Pemeliharaan + Jasa 

Telekomunikasi 

Sumber: data diolah peneliti, 2017 

Tabel 3. 3 Variabel dan Indikator Utang 

Variabel Konsep Variabel Indikator 

Utang 

Menurut Hery (2017:20), utang dalam 

neraca terbagi menjadi dua, yaitu utang 

dalam kewajiban lancar dan utang 

dalam kewajiban tidak lancar. 

Utang = Total Kewajiban 

Lancar + Total Kewajiban 

Tidak Lancar 

Sumber: data diolah peneliti, 2017 

 

 

 

 

Tabel 3. 4 Variabel dan Indikator Laba 

Variabel Konsep Variabel Indikator 

Laba 

Menurut Gade & Wasif (dalam Kristanti, 

2014:47), laba bersih merupakan selisih 

positif antara total pendapatan dengan 

total beban. 

Laba bersih = Total 

Pendapatan - Total Beban 

Sumber: data diolah peneliti, 2017 



3.5 Analisa Data 

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Menurut Arifin (2017:156), pada regresi berganda terdapat satu variabel tergantung 

dan dua atau lebih variabel bebas. Analisa diperlukan untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan data berskala interval atau rasio. 

 Peneliti menggunakan analisa regresi berganda dikarenakan dalam penelitian ini 

memiliki lebih dari satu variabel. Hal ini untuk menunjukkan hubungan antara variabel 

bebas (X1,X2,X3) terhadap variabel tetap (Y), sehingga dapat mengetahui pengaruh beban 

pemasaran, beban operasional, utang dan laba PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Model 

persamaan penelitian adalah: 𝒀 = 𝒃𝒐 + 𝒃𝟏 𝑿𝟏 + 𝒃𝟐 𝑿𝟐 + 𝒃𝟑 𝑿𝟑  + 𝒆 

Dimana :  

Y = Laba 

bo = konstanta 

b 1, b 2, b 3 = koefisien regresi 

X1 = Beban Pemasaran 

X2 = Beban Operasional 

X3 = Utang 

3.5.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Menurut Arifin (2017), korelasi adalah salah satu analisis yang dipakai untuk mencari 

hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Manfaat korelasi adalah mengukur 

kekuatan hubungan antar variabel dengan skala tertentu dengan jarak 0 hingga 1. 



Arifin (2017) mengatakan koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan negatif terbesar = -1, 

sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan dua atau lebih variabel mempunyai koefisien 

korelasi = 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Menurut Arifin (2017:17), uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu 

pernyataan secara statistik dan membuat kesimpulan menerima atau menolak pernyataan tersebut. 

Pengujian hipotesis digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan suatu hipotesis 

yang diajukan. 

 3.5.3.1 Uji F 

Uji F untuk melihat apakah variabel indepeden beban pemasaran (X1), beban operasional 

(X2), dan utang (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen laba PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Y). Analisis ini menggunakan ANOVA dimana nilai sig. < 0.05 

maka variabel berpengaruh secara simultan. 

 3.5.3.2 Uji t-test 

Menurut Sugiyono (2016:121), T-test adalah statistik parametrik yang berguna untuk 

menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel dengan bentuk data interval maupun rasio. Nilai 

signifikan t < 0,05, maka dapat dikatakan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

secara parsial. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik adalah pengujian asumsi statistik yang harus dilakukan pada 

analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji asumsi yang ada dalam 

pemodelan regresi linear berganda sehingga data dapat dianalisa lebih lanjut tanpa menghasilkan 

data yang bias. 



 3.5.4.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Penyebab terjadinya kasus normalitas 

umumnya dikarenakan: 

1. Terdapat data residual dari model regresi dengan nilai yang jauh dari himpunan data sehingga 

penyebaran data menjadi tidak normal. 

2. Terdapat kondisi alam dari data yang pada dasarnya tidak berdistribusi normal. 

 3.5.4.2  Uji Multikoelinearitas 

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Diharapkan pada pengujian ini asumsi 

multikoelinearitas tidak terjadi.  

 3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain. 

Pada pengujian ini diharapkan heteroskedastisitas tidak terjadi karena berarti model regresi linear 

berganda memiliki asumsi varian residual yang konstan. Hal ini dapat terjadi ketika data memiliki 

varian yang sistematik akibat manipulasi maupun kesalahan memasukkan data. 

3.5.4.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016:107), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena residual tidak 



bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada pengujian autokorelasi diharapkan pengujian 

ini tidak terpenuhi. 

 


