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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

  3.1.  Objek Penelitian  

Variabel bebas atau independent variabel  dalam penelitian ini yaitu beban 

operasional. Kemudian yang menjadi variabel terikat atau dependent variabel 

adalah Net Profit Margin. Adapun objek penelitian ini adalah PT. Garuda 

Indonesia Tbk tahun 2004-2011. 

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan khususnya 

laporan laba rugi PT Garuda Indonesia Tbk  pada 2004-2011.  Alasan mendasar 

PT. Garuda Indonesia Tbk sebagai objek penelitian adalah sebagai perusahaan 

penerbangan terbesar di Indonesia yang juga tergabung dalam Asosiasi 

Perusahaan Penerbangan Internasional atau (IATA) sempat mengalami kerugian. 

Periode penelitian dari tahun 2004-2011 dikarenakan pada tahun 2004 perusahaan 

mengalami rugi bersih yang berdampak pada pergantian manajemen di tahun 

2008 sampai dengan tahun 2009. Selain itu perkembangan  laba bersih yang 

berfluktuasi tidak sebanding dengan perkembangan beban operasional yang 

menyebabkan net profit margin mengalami penurunan. 

Berdasarkan objek penelitian tersebut, maka akan dianalisis mengenai 

pengaruh beban operasional terhadap net profit margin pada PT. Garuda 

Indonesia Tahun 2004-2011. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada 

perkembangan beban operasional yang mempengaruhi perkembangan net profit 

margin PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2004-2011. 
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3.2.  Metode Penelitian  

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang dipergunakan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder, yaitu 

dengan mengolah data yang telah dikumpulkan oleh pihak tertentu atau oleh 

lembaga pengumpul data yang berupa data kuantitatif yaitu perputaran persediaan, 

rasio hutang dan pengaruhnya terhadap laba bersih. Maka desain penelitian yang 

digunakan adalah time series design. Time series design adalah desain penelitian 

yang bermaksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan suatu keadaan, yang 

tidak menentu dan tidak konsisten (Sugiyono, 2009:78). Dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan pada beban operasional yang memengaruhi net profit 

margin PT. Garuda Indonesia Tbk. 

 Metode  penelitan  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data,  

baik  data  yang   bersifat  data  sekunder   maupun     data  primer,  dengan    

tujuan  dan  kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis guna memperoleh data-data tepat, 

sehingga dapat dijadikan  sebagai   sebuah   informasi   yang  penting   dan  

berguna   dalam   proses penyusunan suatu penelitian. 

 Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif 

dan verifikatif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2008:29) adalah sebagai 

berikut :  

Metode deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk mendiskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel 

atau  populasi  sebagaimana adanya,    tanpa   melakukan     analisis  dan 

membuat kesimpulan  yang berlaku untuk umum.  
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Melalui jenis penelitian deskriptif maka dapat diperoleh deskripsi 

mengenai: (1) Gambaran perkembangan beban operasional, (2) Gambaran 

perkembangan net profit margin. Kegiatan penelitian deskriptif melibatkan 

pengumpulan data yang digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri, unsur-unsur, 

sifat-sifat suatu fenomena biasanya dalam bentuk kuantitatif/tabel ataupun 

kualitatif. 

Sedangkan menurut Iqbal Hasan (2008:11) bahwa “metode verifikatif 

yaitu menguji kebenaran sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada dan 

digunakan untuk menguji hipotesis yang menggunakan perhitungan statistik”. 

Dalam penelitian ini diuji mengenai pengaruh beban operasional terhadap net 

profit margin PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2004-2011. 

3.2.2  Operasionalisasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2009: 35) mengemukakan bahwa, ”Variabel penelitian 

pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan”. Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 96) 

mengatakan bahwa, " Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian". Dan menurut Hatch & Farhady dalam Sugiyono 

(2009: 23), “Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut dari seseorang atau objek 

yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek 

dengan objek yang lain”. 

 Berdasarkan    judul   yang   penulis   kemukakan     yaitu   “Pengaruh  

Beban Operasional  terhadap Net Profit Margin  pada PT Garuda Indonesia 
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(persero) Tbk periode 2004-2011”, maka  dapat  ditentukan  dua  variabel  yang 

digunakan  dalam  penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Beban Operasional sebagai variabel Independen (X)  

Menurut    Sugiyono    (2009:39)   bahwa    “Variabel   Independen    atau  

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab  perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat)” 

2. Net Profit Margin variabel Dependen (Y)  

Menurut Sugiyono (2009:39) bahwa “Variabel Dependen atau variabel 

terikat  merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas”. 

TABEL 3.1 

OPERASIONALISASI VARIABEL 

Variabel Konsep variabel Indikator  Skala 

Beban  

Operasional 

(X) 

Merupakan beban yang terjadi 

dalam rangka untuk 

memperoleh pendapatan 

operasional 

Suwardjono (2003:82) 

- Biaya  operasional 

penerbangan,  

- biaya bandara,  

- biaya pemeliharaan dan 

perbaikan,  

- biaya pelayanan 

penumpang,  

- biaya tiket, penjualan 

dan promosi,  

- biaya penyusutan, 

-  biaya administrasi dan 

umum 

- beban lainnya. 

rasio 

Net profit 

Margin 

(Y) 

Ukuran persentase setiap 

rupiah keuntungan yang 

dihasilkan laba bersih dari 

penjualan. 

 

NPM= 
           

          
x 100% 

rasio 
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3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala 

rasio. Selanjutnya jenis sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang 

diterbitkan dalam jurnal statistik dan informasi yang tersedia dari sumber 

publikasi atau non publikasi baik dari  dalam atau luar organisasi, semua yang 

dapat berguna bagi peneliti. Menurut Sugiyono (2009:137) menjelaskan 

pengertian sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut : 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder 

merupkan sumber yang tidak langsung memberikan langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.  

 

Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur artikel, 

jurnal ilmiah, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian. Data-data 

yang dibutuhkan adalah: 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No. Data Jenis Data Sumber data 

1 Profil PT. Garuda 

Indonesia (persero) Tbk 

Sekunder Annual report pada Website PT. 

Garuda Indonesia (Persero), 

Tbk. 

2 Perkembangan beban 

operasional PT. Garuda 

Indonesia (Persero), 

Tbk. 

Sekunder Laporan laba rugi dalam laporan 

keuangan PT. Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk tersedia pada 

Website  PT. Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk. dan 
www.idx.co.id  

3 Perkembangan 

pendapatan PT. Garuda 

Indonesia (Persero), 

Tbk. 

Sekunder Laporan laba rugi dalam laporan 

keuangan PT. Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk tersedia pada 

Website  PT. Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk.dan 
www.idx.co.id  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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No Data Jenis Data Sumber Data 

4 Perkembangan Laba 

Bersih PT. Garuda 

Indonesia (Persero), Tbk 

Sekunder  Laporan laba rugi dalam laporan 

keuangan PT. Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk tersedia pada 

Website  PT. Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk.dan 
www.idx.co.id 

 

3.2.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampel 

3.2.4.1. Populasi 

 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obje/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Menurut Suharsimi 

Arikunto (2009:108), menyatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan atau 

himpunan objek dengan ciri yang sama”. 

 Menurut Lili Adi Wibowo (2010:82) menyatakan bahwa,: 

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit 

penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang 

diijadikan sebagai objek penelitian. Populasi tidak hanya berkenaan 

dengan siapa tetapi juga berkenaan dengan apa yang diteliti. 

 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka yang menjadi populasi 

berdasarkan unit elementer pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT. 

Garuda Indonesia Tbk, yang terdiri dari laporan laporan laba rugi sejak PT. 

Garuda Indonesia Tbk tahun 2004-2011. 

3.2.4.2. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:131), “Sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti.”. Agar memperoleh sampel yang representatif dari 

populasi, maka setiap subjek dalam populasi diupayakan untuk memiliki peluang 

http://www.idx.co.id/
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yang sama untuk menjadi sampel. Maka dari itulah peneliti mengambil sebagian 

dari objek populasi yang ditentukan, dengan catatan bagian yang diambil tersebut 

mewakili yang lain yang tidak diteliti. 

Menurut Sugiyono (2009: 79) menyatakan bahwa: 

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan 

untuk populasi, untuk itu sampel dari populasi harus benar-benar 

representatif. 

 

  Berdasarkan pengertian sampel tersebut, maka yang menjadi sampel pada 

penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk yang terdiri dari 

laporan laba rugi periode tahun 2004-2011. 

3.2.4.3. Teknik Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:82) “Teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel”. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik sampel jenuh. 

Menurut Sugiyono (2008:85) “Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian 

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini sampel yang 

diambil peneliti adalah data laporan keuangan tahunan dan data mengenai beban 

operasional dan net profit margin yang terdapat pada PT. Garuda Indonesia Tbk. 
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3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2009:402), “Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data.” Berdasarkan sumber datanya, pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Menurut Sugiyono 

(2009:402), “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

ke pada pengumpul, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.” 

Menurut Sugiyono (2009:402), “Jika dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi 

dan gabungan keempatnya.” Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Metode studi pustaka 

dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari artikel, jurnal, literatur, dan 

hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk mempelajari dan memahami 

literatur yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2009:422), “Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu.” Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi 

ini, peneliti menyelidiki arsip-arsip tertulis seperti laporan keuangan perusahaan 

dan dokumen lain dalam perusahaan yang relevan dengan kepentingan penelitian. 

Berdasarkan teknik tersebut, penulis mengumpulkan data dokumentasi berupa 

laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2004-2011. 
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3.2.6 Rancangan Analisis Data 

3.2.6.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, untuk menghitung nilai 

beban  operasional (variabel X) dan net profit margin  (variabel Y), yaitu dengan 

cara mendeskripsikan setiap indikator-indikator variabel tersebut dari hasil 

pengumpulan data yang di dapat. Adapun cara untuk menghitung indikator dari 

setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menghitung beban operasional: 

Beban Operasional = beban operasional penerbangan + beban bandara, 

beban pemeliharaan dan perbaikan + beban pelayanan penumpang +beban 

tiket, penjualan dan promosi + beban penyusutan +beban administrasi dan 

umum +beban lainnya. 

b. Untuk menghitung persentase Net Profit Margin: 

           

          
      

3.2.6.2 Rancangan Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009:270), menyatakan bahwa “Analisis regresi linier 

sederhana dipergunakan untuk mengetahui hubungan kausial antara variabel 

independen dengan variabel independen”. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara beban operasional sebagai variabel X terhadap net 

profit margin sebagai variabel Y. Adapun persamaan umum regresi linier 

sederhana adalah : 

Ŷ = a + bX 
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Dimana : 

Ŷ = (baca Y topi), subjek variabel terikat yang diproyeksikan. 

X = variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan 

a = nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai 

peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y. 

n = banyak sampel 

3.2.6.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mencari jawaban dari inti penelitian. 

Pengujian terhadap statistik yang telah dikemukakan, penulis menggunakan 

statistik uji regresi linier sederhana. Sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan 

bahwa “beban operasional berpengaruh terhadap net profit margin”, maka kriteria 

penerimaan dan penolakan hipotesis ditentukan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana, jika nilai koefisien arah 

regresi yang disimbolkan dengan b memiliki tanda negatif (-), maka 

hipotesis yang diajukan diterima. 

b. Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana, jika nilai koefisien arah 

regresi yang disimbolkan dengan b memiliki tanda positif (+), maka 

hipotesis yang diajukan ditolak. 

 

 

 


