
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan cara peneliti yang digunakan dalam mendapatkan data untuk 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2013:24) metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan 

penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan penelitian asosiatif atau penelitian berdasarkan hubungan 

yang bertujuan untuk mengetahui antar dua variabel atau lebih dan penelitian ini mempunyai 

hubungan kausal (sebab-akibat) antara variabel independen yaitu: upah karyawan, biaya 

pemeliharaan gedung dan mesin, biaya pengepakan dan biaya asuransi di PT Perkebunan 

Nusantara VII unit usaha Baturaja (X) dengan variabel dependen yaitu harga karet pasar     

Asia (Y). 

3.2  Data dan Variabel 

3.2.1  Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari perusahaan sebagai subjek 

penelitian, yang menjadi subjek penelitian ini yaitu PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha 

Baturaja. Penelitian ini mempunyai populasi yaitu seluruh biaya produksi karet remah serta 

harga pasar karet asia per Bulan selama Tahun 2012 - 2014. 
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3.2.2  Variabel 

Varibel penelitian ini terdiri atas 2 jenis, yaitu variabel bebas (independent variabel) dan 

variabel terikat (dependent variabel). Variabel bebas dalam hal ini adalah variabel yang 

menjadi penyebab terjadinya atau memberi pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan 

variabel terikat dalam hal ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(Umar,2005). 

Variabel bebas (independent variable) adalah komponen biaya biaya produksi, sedangkan yang 

menjadi variabel terikat (dependent variable) adalah harga pasar karet Asia. 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi secara langsung pada bagian pengolahan perusahaan, data tersebut merupakan 

data berupa anggaran pembelian bahan olah karet dan biaya produksi karet remah. 

b. Observasi 

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung keadaan 

perusahaan dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. 

c. Wawancara 

Wawancara langsung dengan bagian yang menangani masalah yang diperlukan dalam 

membahas permasalahan yang terjadi. 
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3.4  Operasional Variabel Penelitian 

Indikator variabel ini akan digunakan sebagai acuan untuk membahas permasalah yang ada. 

Indikator penelitian pengaruh komponen biaya produksi (upah karyawan, biaya 

pemeliharaan, biaya pengepakan, dan biaya asuransi) di PT Perkebunan Nusantara VII 

unit usaha Baturaja terhadap harga karet pasar Asia. 

 

3.4.1  Indikator Komponen Biaya Produksi  

 

Biaya produksi yakni biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan produksi dari suatu 

produk dan akan dipertemukan dengan penghasilan (revenue) di periode mana produk itu di 

jual (Halim, 2005:5). Dalam menentukan Biaya Produksi PT Perkebunan Nusantara VII Unit 

Usaha Baturaja mempunyai biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi karet remah 

meliputi biaya: 

1) Biaya  Pengolahan. 

2) Pemeliharaan  Bangunan  Pabrik. 

3) Pengepakan. 

4) Upah Pekerja. 

3.4.2  Variabel Terikat (Harga Pasar Karet) (Y) 

Umumnya harga jual produk dan jasa ditentukan oleh perimbangan permintaan dan 

penawaran di pasar, sehingga biaya bukan satu-satunya penentu harga jual. Selera 

konsumen, jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan harga jual yang ditentukan pesaing. 

Selama ini, produsen selaku penghasil karet tidak bisa terlibat langsung menentukan 

harga jualnya di pasar global. 
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Tabel 3.1. Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Skala 

1 Upah 

Karyawan 

suatu penghargaan dari energi karyawan 

yang dimanifestasikan dalam bentuk 

uang tanpa suatu jaminan yang pasti 

dalam tiap-tiap minggu atau bulan. 

- Nominal (Rp) 

2 Pemeliharaan 

Bangunan dan 

Mesin 

menjaga keandalan bangunan gedung 

beserta prasarana dan sarananya serti 

mesin produksi agar bangunan gedung 

dan mesin produksi selalu laik fungsi. 

- Nominal (Rp) 

3 Biaya 

Pengepakan 

Biaya yang bertujuan untuk melindungi 

produk dan memperlancar distribusi 

- Nominal (Rp) 

4 Biaya Asuransi Biaya ber-asuransi yang nerupakan 

syarat perjanjian asuransi 

- Nominal (Rp) 

5 Harga Pasar 

Karet Asia 

Harga adalah kemampuan suatu barang 

atau jasa yang dinyatakan dengan uang. 

Harga pasar adalah harga yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli pada saat 

terjadinya transaksi. 

  

- Nominal Dollar 

US akan 

dikonversikan 

dalam bentuk 

Rupiah (Rp) 

Sumber: PTPN VII, hasil observasi dan wawancara Tahun 2015 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Regresi linier mengestimasikan besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan 

yang bersifat linier, yang melibatkan beberapa variabel bebas, untuk digunakan sebagai alat 

prediksi besarnya nilai variabel tergantung.(Sarwono, 2006: 116). Secara umum, bentuk 

persamaan regresi linier adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 +  b2X2 + b3X3 + b4X4 +et  

Keterangan: 

Y : Variabel hasil bahan mentah karet (Kg) 

a : Konstanta dari persamaan regresi 

b : Koefisien persamaan regresi 

X1 : Gaji Karyawan (Rp) 
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X2 : Pemeliharan Bangunan dan Mesin (Rp) 

X3 : Biaya Pengepakan (Rp) 

X4 : Biaya Asuransi (Rp) 

Regresi linier pada dasarnya menunjukkan apakah variabel bebas yang dimaksudkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). 

 

 

3.5.1  Uji Asumsi Klasik 

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi 

uji asumsi klasik. Hal ini digunakan untuk menghindari estimasi yang bias, mengingat 

tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

 

1. Uji Normalitas Data 

 

Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis adalah uji 

normalitas data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan 

sudah representatif sehingga kesimpulan penelitian yang diambil dari sejumlah sampel 

dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji 

Kolmogorov Smirnov test. Uji normalitas bertujuan untuk menguji keberadaan distribusi 

normal dalam sebuah model regresi, variable dependent, variable independent, atau 

keduanya (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki data yang 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal merupakan distribusi 

teoritis dari variabel random yang terus menerus. Suatu variable dikatakan normal apabila 
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nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari α = 0.05. Apabila nilai Kolmogorov Smirnov 

lebih kecil dari α = 0.05 maka data dikatakan tidak berdistribusi tidak normal. 

 

2. Uji Gejala Multikolonieritas 

Multikolinearitas berarti antara variabel independent yang satu dengan variabel 

independent yang lain dalam model regresi memiliki hubungan yang kuat. Hubungan 

tersebut dikatakan hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna. Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi atau keterkaitan antar 

variabel independent (bebas) dan hubunganya secara linier. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2009). Karena hal 

ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam melihat pengaruh variabel independent terhadap 

veriabel dependennya. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance 

inflation factor (VIF). Nilai VIF yang diperkenankan adalah 10.  Multikolinearitas terjadi 

jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 yang berarti terjadi hubungan yang cukup besar 

antara variabel bebas dan tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih 

dari 95% (kofisien lemah tidak lebih besar dari 5) . Jika VIF lebih besar dari 10, apabila 

VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam 

model adalah dapat dipercaya dan objektif. 

 

3. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Heteroskeditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain untuk 

variabel independent yang berbeda. Jika variance (ragam) dari residual satu ke 
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pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedatisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2009). 

 

4. Uji Gejala Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi 

korelasi (hubungan) diantara anggota-anggota sampel penelitian yang diurutkan 

berdasarkan waktu sebelumnya. Menurut Ghozali (2009), Autokorelasi adalah kondisi 

dimana dalam sekumpulan observasi yang berurutan sepanjang waktu untuk variabel 

tertentu antara observasi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke 

observasi lainnya Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 

(Ghozali, 2009). 

 

3.5.2  Uji Hipotesis 

3.5.2.1  Uji Secara Keseluruhan 

Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak 

atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji statistik F yang terdapat pada 

tabel Anova. Langkah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. ≤ 5%), maka model 

penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak. 
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2. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 5%), maka model 

penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak. 

 

3.5.2.2   Uji Koefisen Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan varian variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. 

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen (Ghozali, 

2009). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan varian variabel 

dependen. Bila terdapat nilai adjusted R
2
 bernilai negatif, maka adjusted R

2
 dianggap nol. 

 

3.5.2.3   Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 

atau  independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar 

pengambilan keputusan: Jika t hitung lebih kecil dari t-tabel, maka H1 diterima, 

sedangkan jika t hitung lebih besar dari  t tabel, maka Ho ditolak.  Uji t dapat juga 

dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat 

pada output hasil regresi. Langkah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. ≤ 5%), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima 

2. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 5%), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 


