
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Metode deskriptif

adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, Nazir dalam Sujarwo, (2009:

86). Tujuan penelitian ini merupakan verifikatif yaitu sebagai penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang meneliti peristiwa yang

telah terjadi dengan melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang

dapat menimbulkan kejadian tersebut, Sugiyono, (2012: 7). Sedangkan

pendekatan survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara

faktual, baik institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau

daerah, Nazir, (2003: 56). Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk

mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Menurut

Kline dalam Sugiyono, (2005: 7), walaupun metode survei tidak
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memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen,

namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel

yang representatif.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Margono, (2010 : 118), populasi adalah suatu data yang menjadi

perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Menurut

Sugiyono, (2014 : 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT.PLN

(Persero) Rayon Bukit Kemuning.

2. Sampel

Menurut Sugiyono, (2014 :81), sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penentuan jumlah

sampel digunakan metode penetapan sampel Nonprobability Sampling.

Pengertian Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang

tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Salah satu teknik penentuan

sampel dalam metode Nonprobability Sampling adalah teknik Purposive

Sampling. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel dengan
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pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Peneliti akan berusaha

agar dalam sampel itu dapat mewakili segala lapisan populasi. Sampel dalam

penelitian ini adalah data piutang periode Januari 2012 – April 2015.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2014: 38), variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas

(independent) dan variabel terikat (dependent).Variabel bebas sering disebut

juga sebagai variabel independen, stimulus, prediktor, dan antecedent

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel terikat.Variabel bebas dalam penelitian

ini adalahPayment Point Online Bank atau PPOB (X), kemudian dapat dilihat

perbedaan serta pengaruhnya dalam penerapan PPOB terhadap besar kecilnya

jumlah piutang di PT. PLN (Persero) Rayon Bukit Kemuning. Sedangkan

variabel terikat sering disebut sebagai variabel dependen, merupakan variabel

yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas.Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah data piutang

PT. PLN (Persero) Rayon Bukit Kemuning Periode Januari 2012- April 2015

(Y).
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D. Definisi  Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu konsep sehingga dapat diukur, dicapai

dengan melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang ditunjukan oleh

konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diamati

dan dapat diukur Sujarwo, (2002: 174).

Menurut Dwi Martini., dkk.  (2012:193), piutang merupakan klaim suatu

perusahaan pada pihak lain. Artinya hampir semua entitas memiliki piutang

kepada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau

pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya.

Menurut Munandar, (2006: 77), yang dimaksud dengan piutang adalah

sebagai berikut : ”Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang

nantinya akan dimintakan pembayarannya bila mana telah sampai jatuh

tempo”.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa piutang timbul ketika sebuah

perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas

penerimaan kas di masa mendatang, yang prosesnya dimulai dari

pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada langganan,

melakukan pengiriman barang, penagihan dan akhirnya menerima

pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan

memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes

atau wesel, melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu

hubungan dimana satu pihak berhutang kepada yang lain.
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Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar

secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja.

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel
Variabel Indikator Skala

Piutang Piutang lancar sudah jatuh
tempo yang sudah saatnya
ditagih yang berumur 1 bulan.

Rasio

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini

digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar

Sugiyono, (2014: 145). Teknik ini dilakukan pada saat penelitian

pendahuluan.
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2. Interview (wawancara)

Menurut Sugiyono, (2014: 137), wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan

jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam hal ini peneliti melakukan

wawancara kepada karyawan yang bertugas dalam bidang laporan

keuangan untuk mengetahui lebih dalam tentang variabel bebas.Interview

dilakukan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2013: 329), dokumentasi adalah mencari dan

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Dalam

penelitian sosial, dokumentasi berfungsi memberikan data atau informasi

yang digunakan sebagai data pendukung atau pelengkap bagi data primer

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi

digunakan untuk mengumpulkan data terkait dalam penelitian.

F. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang

diperoleh berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan uji
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chi kuadrat (x²).Langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan

uji chi kuadrat (x²) adalah sebagai berikut.

1. Membuat tabel penolong yang berisi.

a. Kelas interval

b. Batas bawah kelas interval

c. Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus

Z =
–

d. Luas 0-Z, dicari dengan menggunakan tabel kurva normal dari O –

Z dengan menggunakan angka-angka untuk batas kelas.

e. Luas tiap interval, mencarinya dengan menggunakan angka-angka

o-z, yaitu angka baris pertama dikurangi angka baris kedua dan

seterusnya, kecuali untuk angkan yang ada pada baris tengah.

Angka pada baris tengah ini di jumlahkan.

f. Frekuensi yang diharapkan, dicari dengan cara mengalihkan luas

tiap interval dengan jumlah responden.

g. Chi- kuadrat hitung, dicari dengan rumus

X = ( – )
, (Riduwan, 2004: 352-353).

Membandingkan chi-kuadrat hitung dengan chi-kuadrat tabel, dengan

ketentuan: untuk α = 0,05 derajat kebebasan (dk) = k – 1, maka, Jika

hitung > tabel, berarti distribusi data tidak normal dan jika

< , berati distribusi data normal, sehingga analisis korelasi

maupun regresi dapat dilanjutkan (Riduwan, 2004: 353).
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G. Uji  Asumsi Klasik

1. Uji  Keberartian dan Kelinieritas Garis Regresi

Uji kelinieran atau keberartian regresi dilakukan terlebih dahulu sebelum

uji hipotesis.Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui

apakah pola regresi bentuknya linear atau tidak serta koefisien arahnya

berarti atau tidak.Uji keberartian regresi linear multipel menggunakan

statistik F dengan rumus.

F =

Keterangan:

S2
reg =Varians regresi

S2
sis =Varians sisa

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,5. Kriteria uji apabila

Fh> Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti arah regresi berarti.Uji kelinieran

regresi liniear multiple menggunakan statistik F dengan rumus.

F =

Keterangan:

S2TC = Varians tuna cocok

S2G   = Varians galat



39

Kriteria Pengujian

Apabila Fh< Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti regresi linier.Untuk

mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut.

Tabel 5. Analisis Varians untuk Uji Regresi Linier
Sumber
Varians

Dk Jk KT Fhitung

Total N ∑ ∑
Koefisien
(a)

1 JK (a) JK (a)

Regresi
(b/a) Sisa

1 n-2 JK (b/a)
JK (s)

S2
reg = JK (b/a)

S2
sis =

( )
Tunacocok
Galat

k-2
n-k

JK (TC)
JK (G)

S2TC =
( )

S2G =
( )

Keterangan:

JK =  Jumlah kuadrat

KT =  Kuadrat tengah

N =  Banyaknya responden

Ni =  Banyaknya anggota

JK (T) = ∑
JK (a) =

(∑ )
JK (b/a) = b ∑ − (∑ ) (∑ )
JK (S) = JK (T)  JK (a)  JK (b/a)
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JK (G) = ∑ ∑ − (∑ )
JK (TC) = JK (S)  JK (G)      (Sudjana, 2005: 330-332)

H. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independentsecara

parsial terhadap variabel dependent. Secara sederhana uji-tdigunakan

untuk melihat pengaruh variabel independent secaraindividu terhadap

variabel dependent dengan menganggap variabellainnya bersifat tetap.

Dalam pengujian ini menggunakan derajat keyakinan 95% atau α = 5%.

Hipotesis yang dapat diajukan sebagaiberikut.

H0 = β ≤ 0 tidak ada pengaruh positif

H1 = β > 0 ada pengaruh positif

Berdasarkan hipotesis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Jika t hitung > ttabel, maka H0 ditolak

b. Jika t hitung < ttabel, maka H0 diterima

2. T-Test Dua Sampel Independen

Berdasarkan penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel

independen  digunakan rumus t-test. Terdapat beberapa  rumus t-test yang

dapat digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel

independen yakni rumus separated varian dan polled varian.
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Keterangan :

1X = rata-rata hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas eksperimen (Think
Pair and Share)

2X = rata-rata hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas kontrol (Problem

Based Learning)

2
1S = varian total kelompok 1

2
2S = varian total kelompok 2

1n = banyaknya sampel kelompok 1

2n = banyaknya sampel kelompok 2

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu:

1) Apakah ada dua rata- rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya

sama atau tidak.

2) Apakah varian data dari dua sampel itu homogen atau tidak.

Untuk menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian.Berdasarkan dua

hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk memilih rumus t-test.

a. Bila jumlah anggota sampel 21 nn  dan varians homogen, maka
dapat menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun
polled varians untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk yang
besarnya dk 221  nn .

2

2
2

1

2
1

21

n

S

n

S

XX
t
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b. Bila 1n tidak sama dengan 2n dan varians homogen dapat digunakan

rumus t-test dengan polled varians, dengan dk = 221 nn .

c. Bila 21 nn  varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test
dengan polled varians maupun separated varians, dengan dk = 11 n

atau 12 n , jadi dk bukan 221  nn

d. Bila 1n tidak sama dengan 2n dan varians tidak homogen, dapat

digunakan rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai
pengganti harga t tabel hitung dariselisih harga t tabel dengan dk =
 11 n dan dk = 12 n , dibagi dua kemudian ditambah dengan harga t
terkecil.


