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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Deskripsi Penelitian

“Penelitian ilmiah adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari 

metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan” (Kuncoro, 

2009:3). Paradigma penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena 

penelitian yang dilakukan penulis ini berdasarkan pada data yang berupa 

numerik atau angka dan juga dimaksudkan untuk hasil yang berupa angka.  

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian terapan 

karena hasilnya diharapkan dapat diterapkan demi kemajuan perusahaan. 

Menurut Kuncoro (2009:7), penelitian terapan atau yang sering disebut 

applied research merupakan penelitian yang mengaplikasikan teori untuk 

memecahkan permasalahan tertentu yang diteliti. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui pengaruh antara biaya advertensi dan biaya penjualan dengan 

tingkat penjualan perusahaan, Melalui evaluasi, diharapkan perusahaan dapat 

mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan di kemudian hari. 

Penelitian ini berdasarkan karakteristik masalahnya merupakan 

penelitian kausal-komparatif. Menurut Kuncoro (2009:15), “studi kausalitas 

selain mengukur kekuatan hubungan antara dua atau lebih, juga menunjukkan 

arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat”. Dalam 

penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel-variabel terikatnya. Sesuai dengan rumusan 
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masalah, penulis ingin mengetahui pengaruh antara variabel biaya advertensi 

dan biaya penjualan terhadap variabel tingkat penjualan Indo Mitra Mega 

Mandiri. 

Berdasarkan dimensi waktunya (Kuncoro, 2009:146), data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (time series) karena 

berasal dari laporan keuangan yang diambil secara runtut setiap bulannya 

selama 22 bulan. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi menurut Kuncoro (2009:118) adalah “kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi, atau kejadian yang 

membuat kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi obyek penelitian”. 

Elemen sendiri diartikan sebagai unit kumpulan data yang diperlukan. 

Populasi dari penelitian ini adalah data keuangan perusahaan Indo Mitra Mega 

Mandiri dari Januari 2011 hingga Oktober 2012. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel menurut Kuncoro (2009:118) adalah “suatu himpunan bagian 

(subset) dari unit populasi”. Desain pengambilan sampel yang digunakan 

adalah sampel sistematis (systemathic sampling) karena seluruh elemen yang 

dipilih diurutkan berdasarkan kriteria tertentu yaitu waktu dalam bulan. 
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Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah laporan keuangan 

yang berurutan selama 22 bulan yaitu dari Januari 2011 hingga Oktober 2012 

yang meliputi data omset penjualan dan biaya pemasaran yang meliputi biaya 

advertensi dan biaya penjualan. Alasan dari pengambilan sampel ini adalah 

karena adanya keterbatasan waktu penelitian sehingga hanya mengambil 

laporan keuangan periode sampai dengan penelitian ini dilakukan. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian menggunakan data kuantitatif. Berdasarkan jenis skala 

pengukuran data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

rasio. Skala rasio adalah skala yang memiliki sifat-sifat skala nominal, skala 

ordinal, dan skala interval. Angka pada skala menunjukkan ukuran sebenarnya 

dari obyek atau kategori yang diteliti (Siregar, 2011:137). 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data 

dokumentasi internal berupa laporan keuangan perusahaan yang diolah dan 

ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel. Data dalam penelitian ini berupa 

data biaya advertensi, biaya penjualan, dan omset penjualan. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan 

meneliti dari data internal yang sudah ada yaitu data dokumenter berupa 

faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo, atau laporan-laporan 

keuangan. 
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Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

mengumpulkan informasi tentang obyek penelitian, terutama tentang aktivitas 

perusahaan itu sendiri (Sunyoto, 2009:203). 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Tingkat Penjualan (Y) 

Menurut Rangkuti (2009:207), tingkat atau volume penjualan adalah 

pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume atau 

unit suatu produk. Tingkat penjualan dalam penelitian ini adalah omset 

penjualan di perusahaan Indo Mitra Mega Mandiri selama 22 bulan mulai  

Januari 2011 hingga Oktober 2012 yang diukur secara bulanan. 

2. Biaya Advertensi (X1) 

Variabel independen yang kedua dalam penelitian ini adalah biaya 

advertensi (X1). Efektivitas kegiatan advertensi dapat diproyeksikan melalui 

dengan biayanya. Biaya advertensi termasuk salah satu biaya pemasaran 

menurut fungsi kegiatannya. Biaya advertensi terdiri dari biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan melalui kegiatan 

advertensi dan promosi yaitu gaji karyawan advertensi, biaya iklan, biaya 

pameran, biaya promosi, dan biaya untuk produk contoh (Mulyadi, 2009:488). 

Biaya advertensi dalam penelitian ini adalah biaya stan promosi atau pameran 

dan biaya untuk produk contoh (tester) di perusahaan Indo Mitra Mega 

Mandiri selama 22 bulan mulai  Januari 2011 hingga Oktober 2012 yang 

diukur secara bulanan. 
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3. Biaya Penjualan (X2) 

Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini adalah biaya 

penjualan (X2). Efektivitas kegiatan penjualan dapat diproyeksikan melalui 

dengan biayanya. Biaya penjualan termasuk salah satu biaya pemasaran 

menurut fungsi kegiatannya. Biaya penjualan terdiri dari biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan memenuhi pesanan yang diterima yaitu gaji dan 

komisi karyawan penjualan, biaya transportasi untuk penjualan, biaya 

depresiasi kantor, dan biaya sewa kantor (Mulyadi, 2009:488). Biaya 

penjualan dalam penelitian ini adalah biaya transportasi untuk penjualan, 

biaya gaji dan komisi karyawan penjualan di perusahaan Indo Mitra Mega 

Mandiri selama 22 bulan mulai  Januari 2011 hingga Oktober 2012 yang 

diukur secara bulanan. 

 

F. Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dua variabel bebas 

yaitu biaya penjualan dan biaya advertensi terhadap tingkat penjualan sebagai 

variabel terikat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

F.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sunyoto (2012:181), analisis regresi merupakan analisis 

mengenai seberapa besar pengaruh vaiabel bebas (independen) terhadap 

variabel terikat (dependen). Analisis regresi ada dua yaitu regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda. Menurut Sunyoto (2009:9), dikatakan 
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analisis regresi linier berganda jika pengukuran pengaruh antarvariabel 

melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2, …, Xn). Dikatakan linier 

karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami perubahan mengikuti 

garis lurus.  

Untuk penelitian ini maka model persamaan regresi linier bergandanya 

yaitu: 

Y = α + β1X1 + β 2X2 + ε 

Rumus (1) 

dimana: 

Y =  tingkat penjualan 

α = konstanta 

β 1 = koefisien regresi X1 

β 2 = koefisien regresi X2 

X1 = biaya advertensi 

X2 = biaya penjualan 

ε = residual 

 

Terdapat tiga jenis ketepatan dalam pengujian analisis regresi 

(goodness of fit) yaitu: (Kuncoro, 2009:238) 

1. Melakukan uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel terikat. Hipotesis untuk uji F yaitu: 
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H0: β1= β2= 0, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

H1: minimal ada βi ≠ 0, i =1, 2, artinya satu atau lebih variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Ketentuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat menggunakan uji statistik F dengan level of significant (α) 

yaitu sebesar 0,05 yaitu sebagai berikut: (Kuncoro, 2009:240) 

1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari atau sama dengan 0,05 maka H0 
 

diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 
 
ditolak dan 

menerima  H1, artinya ada satu atau lebih variabel bebas yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 

2. Melakukan uji t  

Uji t pada dasarnya untuk membandingkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Hipotesis untuk uji t adalah: 

H0:βi= 0, artinya variabel bebas tidak memberikan pengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat. 

H1:βi≠0, artinya variabel bebas memberikan pengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat. 
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Ketentuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat menggunakan uji statistik t dengan level of 

significant (α) sebesar 0,05 yaitu: (Kuncoro, 2009:238) 

1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari atau sama dengan 0,05 maka H0 
 

diterima, artinya tidak adanya pengaruh signifikan dari masing-masing 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 

2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 
 
ditolak dan 

menerima  H1, artinya menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari 

masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
), Koefisien Korelasi (R), dan Korelasi Parsial 

Menurut Lind, et al (2012:130), koefisien determinasi adalah 

persen variasi dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh sekelompok 

variabel bebas. Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat 

(Kuncoro, 2009:240). Nilai koefisien determinasi (R
2
) adalah di antara nol 

dan satu. Semakin besar nilai R
2 

(mendekati satu) menunjukkan semakin 

besar dampak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Demikian 

sebaliknya jika nilai R
2 

semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan 

semakin kecil dampak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Secara umum, koefisien determinasi (R
2
) untuk data runtut waktu (time 

series) memiliki nilai yang tinggi (Kuncoro, 2009:241). Kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi (R
2
) adalah bias terhadap 



37 
 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel bebas maka R
2 

pasti meningkat, tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat (Kuncoro, 2009:241). 

Menurut Lind (2012:64), koefisien korelasi (R) adalah sebuah 

ukuran kekuatan hubungan linier antara dua variabel. Koefisien korelasi 

menunjukkan arah dan kekuatan dari hubungan linier antara variabel 

berskala rasio atau interval namun kekuatan dari suatu korelasi tidak 

bergantung pada arahnya. Nilai koefisien korelasi dari -1 hingga +1. Nilai 

koefisien korelasi yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan 

yang kuat antarvariabel. Nilai koefisien korelasi yang mendekati nol  

menunjukkan sedikit hubungan atau hubungan yang lemah antarvariabel. 

Koefisien korelasi merupakan bilangan murni yang tidak memiliki satuan 

pengukuran dan tidak harus menyiratkan hubungan kausal (Gujarati, 

2006:53). 

Menurut Irianto (2010:209), korelasi parsial menyatakan hubungan 

antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menghilangkan pengaruh atau hubungan antarvariabel bebas dan antara 

variabel bebas lain dengan variabel terikat. Korelasi parsial 

menghilangkan unsur kebersamaan variabel bebas dalam mempengaruhi 

variabel terikat sehingga dapat melihat besarnya kontribusi masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Spiegel dan Stephens 

(2007:283), peniadaan variabel bebas lain dengan menganggap variabel 
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lain konstan (ceteris paribus). Semakin besar nilai korelasi parsial 

menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

semakin erat. 

 

F.2 Uji Asumsi Klasik 

Suatu model harus ideal, yang dalam ekonometrika dikenal dengan 

BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Sebuah model dikatakan ideal jika 

telah memenuhi asumsi klasik (Priyatno, 2012:143). Tujuan uji asumsi klasik 

adalah menguji apakah model regresi yang digunakan bisa diterima secara 

ekonometrika dan apakah estimator yang diperoleh sudah memenuhi 

persyaratan BLUE sehingga menghasilan model regresi yang tidak bias dan 

pengujiannya dapat dipercaya. Uji asumsi klasik dilakukan setelah analisis 

regresi. Uji asumsi klasik meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji asumsi klasik normalitas akan menguji distribusi residual pada 

persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau tidak 

(Sunyoto, 2009:84). Persamaan regresi yang baik mempunyai residual 

variabel bebas dan variabel terikat yang berdistribusi mendekati normal 

atau normal. Uji normalitas yang tidak terpenuhi dapat disebabkan oleh 

kejadian yang luar biasa. Pelanggaran asumsi normalitas ini menyebabkan 

uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk sampel kecil. 

Residual yang tidak berdistribusi normal akan menyebabkan hasil uji 
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hipotesis meleset dari hasil yang sebenarnya atau menyebabkan kesalahan 

estimasi. 

Uji untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan 

distribusi beberapa data (Siregar, 2011:245). Hipotesis pengujian ini yaitu: 

H0 : residual berdistribusi normal 

H1 : residual tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan adalah nilai signifikan atau besaran 

probabilitas. Jika nilai signifikan atau probabilitas lebih besar dari 0,05 

maka H0 diterima, artinya residual berdistribusi normal. Jika nilai 

signifikan atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya 

residual tidak berdistribusi normal  (Siregar, 2011:256). 

 

b. Uji Autokorelasi 

Menurut Sunyoto (2009:91), persamaan regresi yang baik adalah 

tidak memiliki autokorelasi. Adanya autokorelasi dapat menyebabkan uji 

F dan uji t tidak andal karena memungkinkan adanya kesalahan hasil dan 

estimator OLS bukan estimator tak bias linear terbaik. .Hipotesis untuk uji 

autokorelasi yaitu: (Kutner, et al, 2008:487) 

H0 : ρ = 0 (tidak ada autokorelasi) 

H1 : ρ ≠ 0 (ada autokorelasi) 
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Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya autokorelasi 

adalah uji Durbin-Watson (DW). Ketentuan dalam uji Durbin-Watson 

yaitu: (Priyatno, 2012:172) 

Tabel 3.1  

Pengukuran Autokorelasi 

Durbin Watson Kesimpulan 

DW < DL Ada autokorelasi 

DL < DW < DU Tanpa kesimpulan 

DU < DW < 4-DU Tidak ada autokorelasi 

4-DU < DW < 4-DL Tanpa kesimpulan 

DW > 4-DL Ada autokorelasi 
Sumber: Priyatno (2012:172) 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak 

varians dari residual dari observasi yang satu dengan yang lain (Sunyoto, 

2009:82). Heterokedastisitas terjadi jika plot atau titik-titik hasil 

pengolahan data antara variabel bebas dan terikat membentuk pola tertentu 

atau teratur. Sebaliknya apabila hasil plot atau titik-titik yang menyebar di 

atas dan di bawah angka nol sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. “Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi 

heterokedastisitas” (Sunyoto, 2009:82).  

Terjadinya heteroskedastisitas menunjukkan varians residu tak 

sama dan memungkinkan varians mengalami gangguan berbeda dari 

observasi ke observasi (Gujarat, 2006:82). Terjadinya heteroskedastisitas 

menyebabkan pengujian hipotesis tidak bisa dipercaya karena 

memungkinkan penarikan kesimpulan yang salah dan varians estimator 

OLS (estimator kuadrat terkecil biasa) yang diperoleh masih linear dan 
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tidak bias (Gujarat, 2006:87). Berikut adalah hipotesis untuk uji 

heteroskedastisitas: 

H0 : varians residual sama (homoskedastisitas) 

H1 : varians residual tidak sama (heteroskedastisitas) 

Uji heteroskedastisitas dapat pula menggunakan metode Glejser 

dengan cara meregresikan variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya 

(Gujarat, 2006:93). Ketentuan dalam metode Glejser berdasarkan nilai 

signifikansinya yaitu: 

1) Jika nilai signifikan atau probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima, artinya varians residual sama atau tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas  

2) Jika nilai signifikan atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 

ditolak dan menerima H1, artinya varians residual tidak sama atau 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

d. Uji Multikolinieritas 

Menurut Sunyoto (2009:79), uji asumsi klasik multikolinieritas 

diterapkan untuk analisis regresi linier berganda dengan mengukur tingkat 

asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut 

melalui besaran koefisien korelasi (R). Dalam model regresi tidak 

seharusnya terjadi hubungan di antara variabel bebas. Adanya hubungan 

antarvariabel bebas (multikolinieritas) menyebabkan hasil analisis yang 
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diperoleh membingungkan, menyesatkan, dan mempengaruhi besarnya 

standard error estimation sehingga akan mempengaruhi nilai t dalam uji-t.  

Menurut Sunyoto (2009:79), cara menenentukan ada tidaknya 

multikolinieritas yaitu dengan: 

1) Nilai tolerance (a) adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik. 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. 

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika nilai toleransi 

(a) hitung lebih besar dari a dan VIF hitung lebih kecil dari VIF. Indikator 

lain untuk uji multikolinieritas yaitu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 

atau VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas (Sunyoto, 

2009:82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


