
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanasi. Menurut Sugiyono (2009:10), definisi dari penelitian eksplanasi 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

berapa besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta 

besarnya arah hubungan yang terjadi. Sesuai dengan rumusan masalah, penulis 

ingin mengetahui pengaruh antara variabel biaya potongan penjualan dan biaya 

iklan terhadap variabel hasil penjualan perusahaan E-Form. 

3.2 Populasi dan Sampel  

Definisi populasi menurut Kuncoro (2009:103) adalah suatu kelompok dari 

elemen penelitian, di mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber 

dari data yang diperlukan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan E-Form yang mulai didirikan sejak April 2009. Dari populasi ini, 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari bulan 

April 2009 sampai dengan bulan April 2010.  

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah judgement sampling. 

Menurut Kuncoro (2009:119), judgement sampling adalah salah satu jenis 

purposive sampling di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian 



 

terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud 

penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan E-Form periode bulan April 2009-April 2010.  

3.3 Definisi Operasonal Variabel dan Pengukuran Variabel 

Menurut Cooper (2007:36), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.  Pengukuran variabel 

dalam penelitian ini berdasarkan laporan keuangan perusahaan E-Form  dan 

bersifat absolut 

Adapun variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 

1.  Variabel independen (X) adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel 

dependen atau mengakibatkan masalah lain terjadi, atau timbulnya variabel 

dependen. Variabel biaya potongan penjualan sebagai variabel independen 

(X1) adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berupa diskon atau 

potongan harga terhadap konsumen yang disertai dengan syarat dan kondisi 

yang telah ditentukan. Biaya potongan penjualan diukur berdasarkan 

besarnya potongan harga yang telah diberikan kepada konsumen.  

2.  Variabel biaya iklan sebagai variabel independen (X2) adalah biaya yang 

dikeluarkan perusahaan berdasarkan aktivitas pemasaran dalam bentuk iklan. 

Biaya iklan diukur berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan 

dalam melakukan pemasangan iklan di koran  



 

3.    Variabel dependen (Y) adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel penjualan sebagai variabel dependen (Y) adalah hasil 

penjualan yang diukur dalam nominal penjualan yang bersifat absolut dari 

laporan keuangan perusahaan kertas E-Form pada bulan April 2009 sampai 

dengan April 2010. 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis 

berdasarkan sifat dan dimensi waktu. Berdasarkan sifat, data yang digunakan 

dalam penelitian ini tergolong data rasio (data kuantitatif). Menurut Cooper 

(2005:40), skala rasio mencerminkan jumlah-jumlah yang sebenarnya dari suatu 

variabel. Dalam penelitian bisnis dapat ditemukan skala rasio dalam banyak 

bidang seperti, nilai uang, jumlah populasi, jarak, jumlah waktu dalam artian 

periode waktu. Data dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan seperti 

penjualan dan biaya, sehingga data ini tergolong data rasio.  

 Berdasarkan dimensi waktu, data penelitian ini tergolong data runtut waktu 

(time-series), yang menurut Kuncoro (2009:26) adalah data yang secara 

kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu 

digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu, 

seperti harian, mingguan, bulanan, tahunan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data laporan keuangan bulanan periode bulan April 2009 

hingga April 2010. 



 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Umar (2005:58) data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih 

lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan 

sebagainya sehingga lebih informatif bagi orang lain. Pengumpulan data sekunder 

ditujukan untuk kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan penelitian 

sebelumnya sehingga data yang dikumpulkan adalah data historis (data laporan 

keuangan). Data dalam penelitian ini berupa data penjualan bulanan, biaya iklan, 

dan biaya potongan penjualan yang telah diolah sebelumnya dari nota-nota 

penjualan. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data laporan 

keuangan perusahaan E-Form. Data tersebut telah dianalisis sesuai dengan 

kepentingan penulis dalam melakukan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan 

mulai dari bulan April 2009 hingga April 2010 yang mencakup data penjualan, 

biaya iklan, dan biaya potongan penjualan dalam kegiatan operasional perusahaan 

kertas E-Form.   

3.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, 

yaitu analisis yang digunakan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh 

penulis. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda yaitu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen 



 

(biaya potongan penjualan dan biaya iklan) dan variabel independen (hasil 

penjualan). 

 Hubungan antara variabel dependen dan independen tersebut dapat 

dirumuskan dalam persamaan regresi berikut ini: 

Y = β0 + β1 X1 +  β2X2 + e 

 

Keterangan: 

Y   =    Hasil penjualan 

β0    = Konstanta, menunjukkan besarnya hasil penjualan apabila pengaruh biaya 

iklan dan biaya potongan penjualan terhadap hasil penjualan adalah nol. 

β1  =    Koefisien regresi variabel biaya potongan penjualan. 

X1 =   Biaya potongan penjualan 

β2 =   Koefisien regresi variabel biaya iklan. 

X2 =   Biaya iklan 

e    =    nilai residual/kesalahan pengganggu 

 

 

 



 

3.5.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengukur hubungan antar variabel di atas, digunakan alat uji 

statistik untuk analisis regresi sebagai berikut: 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Kuncoro (2009:219), uji statistik F digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat 

(dependen) secara bersama-sama. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah 

apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 

   H0: β1=β2=0 

Persamaan di atas memiliki arti apakah suatu variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (Ha), 

tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: 

  Ha: paling tidak ada satu βi≠0, i=1,2 

Artinya paling tidak salah satu variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Kedua hipotesis ini diuji dengan melihat 

uji statistik F (F hitung dan sig), apabila sig>0,05 (tingkat signifikansi α) maka 

hipotesis nol (H0) diterima atau tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila sig<0,05 (tingkat signifikansi 

α) maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima atau ada 

pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 



 

2. Uji Statistik t 

Menurut Kuncoro (2009:218), uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Hipotesis nol (H0) yang 

hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β1) dalam model sama dengan nol, 

atau: 

    H0: β1=0 

Persamaan di atas memiliki arti apakah suatu variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (Ha), 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

    Ha: β1≠0 

Persamaan di atas memiliki arti variabel bebas tersebut merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Kedua hipotesis ini diuji dengan melihat 

uji statistik F (F hitung dan Sig), apabila nilai sig>0,05 (tingkat signifikansi α) 

maka hipotesis nol (H0) diterima atau tidak ada pengaruh yang berarti dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila nilai sig<0,05 (tingkat 

signifikansi α) maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima atau ada pengaruh yang berarti dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Wijaya (2010:40), koefisien determinasi (R
2
) merupakan rasio antara 

variasi regresi terhadap variasi total, yaitu proporsi yang menyatakan berapa 



 

persen variasi data yang diterangkan oleh model. Hal ini menunjukkan bahwa  

variasi total Y rata-rata disebabkan karena data pengamatan tidak terletak dalam 

persamaan regresi. Jika variasi residualnya kecil dan variasi regresinya mendekati 

variasi totalnya, maka persamaan regresi akan lebih dekat dengan titik-titik data 

pengamatan.  Besarnya R
2 

selalu berada diantara nol dan satu (0<R
2
<1). 

Jadi koefisien determinasi (R
2
 ) berguna untuk : 

1. Mengukur ketepatan atau kecocokan suatu garis regresi yang diterapkan 

terhadap suatu kelompok data hasil observasi. Makin besar nilai R
2
 dikatakan 

model regresi semakin tepat atau cocok, sebaliknya makin kecil nilai R
2
 dikatakan 

model  regresi  tidak  tepat  untuk mewakili  data  hasil observasi. 

2. Mengukur proporsi atau persentase dari jumlah variasi Y yang dapat 

diterangkan oleh model regresi. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sehubungan dengan keterkaitan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen, analisis regresi linier berganda perlu melakukan uji asumsi 

klasik. Beberapa uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas 

    Menurut Sunyoto (2009:63), uji normalitas dilakukan untuk  melihat apakah 

nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan uji normal P-plot. Jika grafik membentuk sudut mendekati 45
0 

, hal ini 

membuktikan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 



 

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak juga dapat 

dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov. 

Jika H0 : Residual variabel penjualan berdistribusi normal. 

Ha : Residual variabel penjualan tidak berdistribusi normal. 

Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah distribusi data 

mengikuti distribusi normal adalah: 

a. Jika nilai signifikansi >5% atau 0,05 maka data berdistribusi normal. 

b.   Jika nilai signifikansi <5% atau 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

 

2. Uji Autokorelasi 

    Menurut Wijaya (2010:22), persamaan regresi yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut 

menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru 

timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t 

(berada) dan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). 

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi 

dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis : 

  H0 : tidak ada autokorelasi 

  H1 : ada autokorelasi 

2. Menentukan nilai dl dan du dari tabel 

3. Menentukan nilai dw melalui uji Durbin-Watson 



 

4. Menentukan keputusan berdasarkan grafik di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Distribusi Daerah Keputusan Korelasi (Wijaya, 2010) 

3.  Uji Multikolinieritas 

     Menurut Wijaya (2010:53), uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (variabel independen). Uji ini bertujuan untuk menghindari kebiasan dalam 

proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan : 

a.  Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel bebas terdapat 

korelasi yang cukup tinggi (>0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas; 

b.  Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor) dan 

toleransi, jika nilai toleransi<0,1 dan VIF>10 maka terjadi multikolinearitas. 

0 dL du 

Menolak H0  

bukti 

autokorelasi 

negatif 

4-du 4-dL 4 

d 

2 

Menolak H0  

bukti 

autokorelasi 

positif 

Daerah 

keragu-

raguan 

Daerah 

keragu-

raguan 

Menerima H0  



 

4. Uji Heterokedastisitas 

    Menurut Wijaya (2010:57), heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians 

variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Salah 

satu cara untuk melihat adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel independen dengan residualnya, yaitu dengan 

cara sebagai berikut. 

a. Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur seperti 

bergelombang, melebar kemudian menyempit, jika terjadi maka 

mengindikasikan terdapat heterokedatisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 10 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi 

heterokedatisitas. 

Uji statistik yang dapat dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya gejala 

heterokedastisitas yaitu uji glejser, dengan terlebih dahulu mengajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H0 : Variasi pada variabel penjualan bersifat homokedastisitas 

Ha : Variasi pada variabel penjualan bersifat tidak homokedastisitas 

Pedoman dalam mengambil keputusan apakah varians kesalahan data bersifat 

homokedastisitas (konsisten) adalah: 

a. Jika nilai signifikansi > 5% atau 0,05 maka data bersifat homokedastisitas. 

b. Jika nilai signifikansi < 5% atau 0,05 maka data bersifat heterokedastisitas. 
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