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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

3.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai biaya 

kualitas terhadap produk cacat. Sementara penelitian dilaksanakan di PT. Golden 

Metal Industries yang beralamat di Kawasan Industri Trikencana Kav. 19 No. 43 

Katapang-Bandung 40971 Jawa Barat, Indonesia  

3.1.2 Metode Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2015:4) menyatakan bahwa: 

“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Pengertian metode penelitian 

kuantitatif menurut Sugiyono (2015:13) yaitu: 

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumplan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 

atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.” 
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Menurut Sugiyono (2015:11) pendekatan deskriptif yaitu: 

“Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (indipenden) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan degan variabel lainnya.” 

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui 

sifat serta hubungan yang telah mendalam serta hubungan yang lebih mendalam 

antara dua variabel atau lebih dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara 

lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada 

dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses 

lebih lanju dengan dasar teori-teori yang elah dipelajari sehingga data tersebt 

daoat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis deskriptif 

digunakan untuk mengetahui bagaiman biaya kualitas terhadap produk cacat di 

PT. Golden Metal Industries. 

Definisi metode penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2015: 11) yaitu : 

“Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga 

hubungan antara dua variabel atau lebih.” 

Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk mengetahui biaya 

kualitas terhadap produk cacat.. 
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3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2015:38) mendefinisikan pengertian variabel 

penelitian yaitu: 

“Variabel penelitian adalah suatu atau sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.” 

 Sesuai dengan judul biaya kualitas terhadap produk cacat., maka 

pengelompokkan variabel-variabel tersebut dibagi menjadi dua variabel yaitu: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Menurut Sugiyono (2015:39) mendefinisikan pengertian variabel 

independen yaitu:  

“Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahnnya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat).” 

 biaya kualitas dalam penelitian ini adalah produk cacat.  

a. Biaya Kualias (Quaity cost) (X) Hansen dan Mowen (2005:7) adalah 

Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkinatau telah 

terdapat produk yang buruk kualitasnya. 

Adapun indikator yang digunakan oleh penulis untuk mengukur variabel 

ini adalah indikator yang dikemukakan Tjiptono dalam Hutasoit (2011:24): 
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a. Kinerja 

b. Keragaman produk 

c. Kehandalan 

d. Kesesuaian 

e. Daya tahan/ketahanan 

f. Kemampuan pelayanan 

g. Estetika 

h. Kualitas yang dipersepsikan 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Menurut Sugiyono (2015:39) mendefinisikan pengertian variabel 

dependen yaitu: 

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas.” 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah harga pokok penjualan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian harga pokok yang 

dikemukan oleh Mursyidi (2010:29), yaitu: 

“Pembebanan unsur biaya produksi terhadap produk yang dihasilkan dari 

suatu proses produksi, artinya penentuan biaya yang melekat pada prouk 

jadi dan persedian barang dalam proses.” 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu Pengaruh Biaya Kualitas 

Terhadap Produk Cacat. Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel 

penelitian yang akan digunakan, maka penulis menjabarkannya ke dalam bentuk 

operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Biaya Kualitas 

(X) 

“biaya kualitas (cost of 

quality) merupakan biaya 

yang terjadi atau mungkin 

akan terjadi karena adanya 

kualitas yang rendah.” 

Baldric Siregar, dkk 

(2013: 288) 

a. Biaya Pelatihan Kualitas 

b. Biaya pendesainan kualitas 

c. Biaya pengujian model 

d. Biaya riview desain 

e. Biaya inspeksi bahan 

Rasio 

Produk Cacat  

(Y) 

Adalah produk dihasilkan 

yang kondisinya rusak atau 

tidak memenuhi ukuran 

mutu yang sudah 

ditentukan, akan tetapi 

produk tersebut masih dapat 

diperbaiki secara ekonomis 

menjadi produk yang baik 

dalam arti biaya perbaikan 

produk cacat lebih rendah 

dibandingkan kenaikan nilai 

yang diperoleh adanya 

perbaikan 

 

Supriyono (2011:121) 

Kuantitas produk cacat 

Rumus Harga Pokok Produk 

Cacat : 

 

 

 

Sumber : Mursyidi (2008:113) 

Rasio 

 

 

 

 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 + 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐦𝐛𝐚𝐥𝐢

𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐂𝐚𝐜𝐚𝐭
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek 

atau objek . Menurut Sugiyono (2015:80) Populasi yaitu: 

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 

 Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah produk cacat tahun 

2012 – 2016 yang disusun secara bulanan, catatan waktu proses produksi tahun 

2012 – 2016 yang disusun secara bulanan, dan perhitungan harga pokok produksi 

tahun 2012 – 2016 yang disusun secara bulanan.  

 

3.3.2 Sampel 

 Menurut Sugiyono (2015:81) Sampel yaitu : 

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari pupulasi 

harus betul-betul representative ( mewakili).” 
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3.3.2.1 Teknik Sampel 

 Menurut Sugiyono (2015:81) Teknik sampel yaitu : 

“Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan diantaranya Probability 

Sampling dan Non-Probability Sampling.” 

Menurut Sugiyono (2015:82) mendefinisikan Probability Sampling yaitu : 

“Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Teknik ini meliputi: simple random sampling, proportionate stratified 

random sampling, disproportionate stratified random sampling, cluster 

sampling.” 

Menurut Sugiyono (2015: 84) mendefinisikan Non-Probability Sampling 

yaitu : 

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan 

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Teknik sampel ini meliputi: sampling sistematis, kuota, aksidental, 

porpusive, jenuh dan snowball.” 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel sampling jenuh 

yang terdapat di Non-Probability Sampling. 

Menurut Sugiyono (2015: 85) mendefinisikan sampling jenuh yaitu : 

“Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, 

kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.” 

 Jadi dari penjelasan teknik sampel diatas penulis tidak menentukan 

sampel, karena seluruh anggota populasi akan diteliti. 
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3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan 

menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan 

pendekatan studi kasus yang merupakan penelitian dengan karateristik masalah 

yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

1. Studi Pustaka 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

sebagai landasan teori yang digunakan untuk mendukung dalam pembahasan 

penelitian kepustakaan dengan cara membaca litelatur yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti oleh penulis, mempelajari buku-buku serta referensi 

yang berkaitan dengan judul yang diambil. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan peninjauan secara 

langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh 

penelitian ini merupakan data primer dengan pendekatan sebagai berikut: 

a. Pengamatan (observation) 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan 

kongkret dengan mengumpulkan data kuantitatif dan informasi dari 

perusahaan yang berkaitan dengan judul penelitian. 
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b. Dokumentasi 

Yaitu dengan sepengetahuan dan seijin dari pihak yang berwenang dalam 

perusahaan, penulis meneliti dokumen-dokumen perusahaan yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti. 

c. Wawancara 

Yaitu melakukan wawancara untuk mendapatkan data dan keterangan yang 

dibutuhkan secara tertulis maupun dari Perusahaan. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Sebagian besar tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang 

relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan 

skripsi ini penulis memperoleh data dari data sekunder, yaitu data yang berasal 

dari laporan anggaran dan realisasi biaya produksi dan catatan waktu proses 

produksi. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi 

Kepustakaan (Library Research), yaitu dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder sebagai landasan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam 

pembahasan penelitian kepustakaan dengan cara membaca litelatur yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. 
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3.5  Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif asosiatif 

dengan jenis penelitian studi pendekatan survey. Metode deskriptif yaitu metode 

yang memperlihatkan dan menguraikan objek penelitian, dengan tujuan 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena objek yang diteliti untuk kemudian 

ditarik kesimpulan. Sedangkan metode asosiatif bersifat korelasional, yaitu 

penelitian untuk mengetahui adanya keterkaitan antara beberapa variabel. 

Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan 

dasar-dasar teori yang telah dipelajari. Sedangkan, analisis dilakukan melalui 

pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik yang relevan untuk 

menguji hipotesis. Analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

hipotesis yang diajukan. 

 

3.5.1 Model Penelitian 

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang 

sedang diteliti. Dalam hal ini, sesuai dengan judul yang diambil yaitu mengenai 

pengaruh pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kualitas terhadap 

nilai produk cacat . Maka model penelitian digambarkan sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 = Uji Secara Parsial 

 Gambar 3.1 

Model Penelitian 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Biaya Pencegahan (X1), 

Biaya Penilaian (X2), Biaya Kualitas (X3), sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini  adalah Nilai Produk Cacat (Y). Maka hubungan dari variabel-

variabel tersebut dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut: 

Y=f (X) 

Dimana: 

Y = Nilai Produk Cacat 

X = Biaya Kualitas 

f = fungsi 

Dari permodelan di atas dapat dilihat bahwa biaya pencegahan, biaya 

penilaian, biaya kualitas berpengaruh terhadap nilai produk cacat.  

 

3.5.2 Analisis Data 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan 

antara variabel-variabel penelitian ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, 

dipahami dan diinterpretasikan. 

Prooduk Cacat (Y) Biaya Kualitas (X) 
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Menurut Sugiyono (2013: 206) yang dimaksud dengan analisis data adalah 

sebagai berikut : 

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden menstabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan.” 

Dalam melakukan analisis data diperlukan data yang akurat yang nantinya akan 

digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data yang akan 

dianalisis merupakan data hasil pendekatan survey lapangan. Untuk menganalisis 

data deskriptif dari masing-masing variabel dengan menggunakan skor ideal 

sedangkan untuk analisis asosiatif menggunakan metode uji asumsi klasik, 

analisis korelasi, analisis regresi linier sederhana dan Koefisien Determinasi (Kd) 

dengan dibantu oleh software Statistical Product for the Service Solution (SPSS) 

23.0 for windows. 

Dalam menganalisis data, tahap-tahap yang akan dilakukan oleh peniliti yaitu : 

1. Mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan variabel-variabel yang 

terkait dengan Pengaruh biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kualitas 

terhadap nilai produk cacat. 

2. Melakukan pengujian statistik untuk menguji hipotesis serta 

menginterpretasikan dan menganalisis hasil pengujian hipotesis. 



68 
 

3.5.2.1 Analisis Deskriptif 

 Pengertian Statistik Deskriptif  menurut Sugiyono (2015 :254) 

adalah sebagai berikut: 

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat keismpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi.” 

Dalam menganalisis penulis akan membahas tentang pengaruh produk 

hilang, produk cacat dan produk rusak (X) terhadap harga pokok produksi (Y). 

dalam analisis deskriptif dilakukan pembahasan dengan rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana biaya kualitas pada PT. Golden Metal Industries 

2. Bagaimana produk cacat pada PT. Golden Metal Industries 

Analisis statistik deskriptif bertujuan memberikan penjelasan mengenai 

variabel-variabel yang akan diamati. Analisis terhadap data-data untuk mencari 

nilai minimum (min) dari variabel X (Biaya Kualitas), variabel Y (Produk Cacat) 

dan penyebab terjadinya nilai minimum tersebut. 

Mencari nilai maximum (max) dari variabel X (Biaya Kualitas),  , variabel 

Y (Produk Cacat) dan penyebab terjadinya nilai maximum tersebut. Dan mencari 

nilai rata-rata dari variabel X (Biaya Kualitas), dan variabel Y (Produk Cacat).  

 

 

 



69 
 

3.5.2.2 Analisis Verifikatif 

 Dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui hasil 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh biaya kualitas terhadap produk cacat. 

Metode analisis ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1.  Uji Asumsi klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis, sesuai dengan ketentuan bahwa dalam 

uji regresi linier harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar 

penelitian tidak bias dan untuk menguji kesalahan model regresi yang 

digunakan dalam penelitian. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan 

yaitu: 

a.  Uji Normalitas Data 

Dalam melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian normalitas data untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal atau 

tidak, dapat dilakukan dengan metode Kolmogrov-Smirnov. Dalam 

melakukan analisis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 

23 for windows. Pedoman dalam mengambil keputusan apakah sebuah 

distribusi data mengikuti distribusi normal adalah jika nilai signifikasi 

lebih besar dari 0,05 maka distribusi adalah normal. sedangkan jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka distribusi adalah tidak normal. 
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b.  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi 

sehingga hasil prediksi menjadi meragukan. Heteroskedastisitas dapat 

diartikan sebagai ketidaksamaan variasi variabel pada semua pengamatan, 

dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan hubungan yang sistematis 

sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas sehingga kesalahan 

tersebut tidak random (acak). Heteroskedastisitas yang ada dalam regresi 

dapat menyebabkan penaksir (estimator) yang diperoleh menjadi tidak 

efisien dan kesalahan baku koefisien regresi akan terpengaruh sehingga 

memberikan indikasi yang salah. Salah satu cara yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat 

kurva heteroskedastisitas atau diagram pancar (chart) dengan dasar 

pemikiran sebagai berikut : 

 Jika titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk 

pola tertentu yang beraturan (bergelombang), melebar 

kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar baik 

di bawah atau di atas 0 pada sumbu Y maka hal ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya kondisi yang berurutan antara 

gangguan atau distribusi yang masuk ke dalam fungsi regresi. Autokorelasi dapat 
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diartikan sebagai korelasi yang terjadi antara anggota observasi yang terletak 

berderetan secara serial dalam bentuk waktu atau korelasi antara tempat yang 

berdekatan bila datanya cross series. Autokorelasi dimaksudkan untuk menguji 

suatu keadaan di mana terdapat hubungan antara variabel atau dengan kata lain 

terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel bebas sehingga memberikan 

standar error (penyimpangan) yang besar. 

Cara pengujiannya dengan membandingkan nilai Durbin Watson (d) 

dengan dL dan du tertentu atau dengan melihat tabel Durbin Watson yang telah 

ada klasifikasinya untuk menilai penghitungan d yang diperoleh. Menurut 

Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika durbin watson sebesar < 1 

dan > 3.  

Menurut Agus Widarjono (2005:181), rumus untuk mencari Durbin 

Watson adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan :  

i = waktu 

εt = residual periode t  

εt-1 = residual pada periode t-1  

d =  ∑n
t=2

(εt − εt − i)2 

  ∑n
t=1

(εt)2
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Cara untuk mendeteksi adanya Autokorelasi dalam menganalisis regresi 

dengan menggunakan Durbin Watsonadalah dengan melihat tabel 3.7 di bawah 

ini: 

Tabel 3.2 

Uji Statistik Durbin – Watson (d)  

Nilai Statistik d Keputusan 

0 < d < dL Ada autokorelasi positif 

dL < d < dU Ragu-ragu 

dU ≤d ≤ 4-dU Tidak ada autokorelasi positif/negatif 

4-dU ≤ d ≤ 4-DL Ragu-ragu 

4-dL ≤ d ≤ 4 Ada autokorelasi negatif 

Sumber : Agus Widarjono (2005-182) 

2. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari persamaan 

tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika 

yang mempunyai hubungan fungsional antara kedua variabel tersebut yang 

dirumuskan sebagai berikut : 
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Y’ = a + bX 

(Sugiyono, 2012: 188) 

Di mana : 

Y’ = Nilai yang diprediksikan 

a = Konstanta atau bila harga X = 0 

b = Koefisien regresi 

X = Nilai variabel independen 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hipotesis nol (H0) merupakan 

hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen (bebas) tidak 

mempunyai hubungan yang positif dengan variabel dependen (terikat). Hipotesis 

alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel 

independen (bebas) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel dependen 

(terikat). 

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar pengaruh biaya 

pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kualitas terhadap nilai produk cacat. 

langkah-langkah yang digunakan sebagai rancangan pengujian hipotesis adalah 

sebagai berikut : 

Hipotesis yang dibentuk dari variabel-variabel tersebut adalah: 

Ho1 : β1= 0 “Tidak terdapat pengaruh yang positif dari Biaya Kualitas 

terhadap Produk Cacat.”  
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Ha1 : β1 ≠ 0 “Terdapat pengaruh yang positif dari Biaya Kualitas 

terhadap Produk Cacat.”  

 

 

1. Pemilihan Tes Statistik dan Pengujian Hasil Statistik 

Untuk mencari pengaruh Biaya Kualitas terhadap Nilai Produk Cacat, maka 

akan dilakukan uji parsial (t-test) dan menentukan koefisien determinasi. 

a. Uji Parsial (t-test) 

 Uji t berarti melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peranan variabel 

independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji-t satu, taraf kepercayaan 

95%, kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau 

penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga thitung 

setiap variabel independen atau membandingkan nilai thitung dengan nilai yang ada 

pada ttabel , maka Ha diterima dan sebaiknya thitung tidak signifikan dan berada 

dibawah ttabel, maka Ha ditolak. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji 

statistik t adalah sebagai berikut : 

1.  Menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji t, 

denganmelihat asumsi sebagai berikut: 

-  Interval keyakinan α = 0,05 

-  Derajat kebebasan = n-k-1 

-  Kaidah keputusan: Tolak H0 (terima Ha), jika t hitung> t tabel 

Terima H0 (tolak Ha), jika t hitung< t tabel 
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Apabila H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh 

atau hubungan yang tidak positif, sedangkan apabila H0 ditolak maka pengaruh 

variabel independen terhadap dependen adalah signifikan. 

1. Menemukan thitung dengan menggunakan statistik uji t, dengan rumus statistik:  

 

 

Rumus 3.3 

 

 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

t = nilai koefisien korelasi dengan derajat bebas (dk) = n-k-1 

n = jumlah sampel 

 

2. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

 

 

Daerah      Daerah  Daerah  

Penolakan H0  Penerimaan H0 Penolakan H0 

 

 

     

 

Gambar 3.2 

Uji T (Sumber: Sugiyono, 2016:185) 

 

Distribusi t ini ditentukan oleh derajat kesalahan dk = n-2. Kriteria yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

t = 
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
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a. H0 ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau −𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <−𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau nilai Sig < α 

b. H0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau −𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >−𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau nilai Sig > α 

Apabila H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak 

positif, sedangkan apabila H0 ditolak maka pengaruh variabel independen 

terhadap dependen adalah positif.Agar lebih memudahkan peneliti dalam 

melakukan pengolahan data, serta agar pengukuran data yang dihasilkan lebih 

akurat maka peneliti menggunakan bantuan program SPSS 23. 

 

3.5.4     Analisis Korelasi 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis korelasi parsial, 

analisis ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua 

variabel dimana variabel lainnya dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat 

tetap (sebagai variabel control). Teknik statistik yang digunakan adalah korelasi 

Pearson Product Moment.  

 Menurut Sugiyono (2014:248) penentuan koefisien korelasi dengan 

menggunakan metode analisis korelasi Pearson Product Moment dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑟𝑥𝑦

𝑛∑𝑥𝑖∑𝑦𝑖 − (∑𝑥𝑖)(∑𝑦𝑖)

√√{n∑𝑥𝑖
2 − (∑xi)2} − {𝑛∑𝑦𝑖

2 − (∑y𝑖)2

 

Keterangan:  

r = koefisien korelasi pearson  

x = variabel independen   

y = variabel dependen  

n = banyak sampel 
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 Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan 

besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini:  

Tabel 3.3 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,70-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber : (Sugiyono : 2014) 

3.5.5  Analisis Koefisien Determinasi (Uji-KD) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi 

merupakan bentuk kuadrat dari koefisien korelasi yang besarnya dinyatakan 

dalam bentuk persentase.  

Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen digunakan koefisien determinasi (KD). Menurut 

Suharsimi Arikunto (2013: 188), rumus Koefisien determinasi sebagai berikut: 
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Keterangan: KD : Koefisien Determinasi 

r : Koefisien Regresi 

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai 

ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Nilai Koefisien determinasi yang kecil berarti 

kemempuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan vaiabel dependen 

amat terbatas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel-variabel independen yaitu biaya kualitas terhadap produk cacat. 

3.5.6.  Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pengujian di atas, penulis akan 

melakukan analisis baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Analisis 

tersebut akan membahas pengaruh biaya kualitas terhadap produk cacat. 

Kemudian, dari analisis ini akan ditarik kesimpulan dan dibuat saran-saran untuk 

perusahaan atau penelitian selanjutnya. 

𝐾𝐷 =  𝑟2 𝑥 100% 

 


