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ABSTRAK 

Sheni Romdiah, 2019. Pengaruh Penjualan Kredit Terhadap Laba Perusahaan 

PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi. Skripsi Program Sarjana Fakultas 

Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Winaya Mukti. Dibawah 

bimbingan Oyon Suharyono. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penjualan kredit terhadap 

laba perusahaan PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi Periode 2009-2018. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang sumber berupa 

data penjualan kredit dan laba dari laporan keuangan perusahaan PT.Sumber Alam 

Cipta Makmur Abadi periode 2009-2018 

 Objek penelitian ini adalah PT.Sumber Alam Cipta Makmur Abadi. Jenis 

penelitan ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi linier sederhana dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data dikumpulkan 

dengan studi kepustakaan dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 

versi 23. 

 Hasil penelitian ini adalah penjualan kredit berpengaruh terhadap laba, yaitu 

variable penjualan kredit sebesar 0,000 yang berarti  < 0,05, Berdasarkan tabel tersebut 

diatas yakni hasil olahan data korelasi, Nampak bahwa nilai koefisien korelasien 

korelasi atau R = 0,952 atau bernilai positif yang menunjukan bahwa penjualan kredit 

mempunyai hubungan yang kuat terhadap peningkatan laba yakni sebesar 0,952 atau 

mendekati 1. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,906 yang diartikan 

bahwa sebsar 90,6%  penjualan kredit dipengaruh oleh laba, sedangkan sisanya sebasar 

9,4% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan uji regresi linier sederhana, 

mengartikan bahwa penjualan kredit yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk 

mengukur baik atau buruknya kinerja tim pembelian dan kinerja tim penjualan dalam 

mengelola segala sumber daya yang dimiliki perusahaan. Namun, diantara kedua tim 

tersebut, kinerja penjualan lah yang paling berperann penting, karena penjualan 

merupakan penghasil laba dalam perusahaan.  

Kata Kunci: Penjualan Kredit, laba 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Sheni Romdiah, 2019. The Effect of Credit Sales on Company Profit of PT. Sumber 

Alam Cipta Makmur Abadi. Thesis Undergraduate Program Faculty of Economics 

Accounting Study Program Winaya Mukti University. Under the guidance of Oyon 

Suharyono. 

 

 This study aims to determine the effect of credit sales on corporate profits of 

PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi Period 2009-2018. The data used in this study 

are secondary data sources in the form of credit and profit sales data from the financial 

statements of PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi company period 2009-2018 

 The object of this research is  PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi. This type 

of research is quantitative research. This study uses a simple linear regression analysis 

method with the classic assumption test and hypothesis test. Data were collected by 

library research and documentation and analyzed using the SPSS version 23 

application 

 The results of this study are credit sales affect earnings, namely credit sales 

variable of 0,000, which means <0.05, Based on the table above is the results of 

processed correlation data, It appears that the correlation coefficient correlation value 

or R = 0.952 or positive value indicating that sales credit has a strong relationship to 

profit increase of 0.952 or close to 1. While the coefficient of determination (R2) of 

0.906, which means that 90.6% of credit sales are influenced by profit, while the 

remaining 9.4% is influenced by other variables not included in this study. 

 The conclusion of this study is based on a simple linear regression test, meaning 

that the sale of credit obtained by the company can be used to measure the good or bad 

performance of the purchasing team and the performance of the sales team in 

managing all the company's resources. However, between the two teams, sales 

performance is the most important, because sales are the profit-making within the 

company. 

 

Keywords : Credit Sales, Profit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan yang didirikan tentu bertujuan untuk memperoleh laba yang 

dapat digunakan untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Untuk mendapatkan laba 

tersebut perusahaan melakukan penjualan kepada masyarakat luas. Penjualan yang 

dilakukan dapat berupa penjualan kredit. Akan tetapi dengan berkembangnya dunia 

usaha sekarang ini membuat persaingan antar perusahaan sangat ketat, terutama untuk 

perusahaan yang sejenis. Dalam keadaan seperti ini perusahaan dituntut untuk 

melakukan pengelolaan yang baik dan tepat atas sumber daya yang dimiliki. Keadaan 

perekonomian dunia yang mengalami ketidakstabilan menjadi sebuah fenomena yang 

sangat luar biasa sehingga berdampak kepada terjadinya krisis global yang pada 

akhirnya menjadi ancaman terhadap dunia usaha dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. Dampak krisis global sangat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan 

dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas kepada menurunnya 

pendapatan perusahaan dari hasil penjualan barangnya.  

Laba perusahaan merupakan salah satu informasi penting yang tersedia dalam 

laporan keuangan, yang digunakan dalam pembuatan keputusan oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan. Laba seringkali digunakan sebagai target dalam proses penilaian 

prestasi manajemen secara khusus maupun perusahaan secara umum. Hal tersebut 
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menyebabkan laba menjadi sasaran manajemen dalam melakukan tindakan oportunis 

untuk kepentingan-kepentingan pribadi dengan cara mengatur laba sesuai dengan 

keinginannya melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu. Perilaku oportunis yang 

dilakukan manajemen ini disebabkan adanya kebebasan dalam memilih salah satu dari 

berbagai alternatif prosedur dalam pelaporan keuangan yang diberikan kepada masing-

masing perusahaan Laba adalah selisih dari penjualan dan biaya, dimana jumlah 

pendapatan penjualan lebih besar daripada biaya. Jika jumlah biaya lebih besar dari 

penjualan maka perusahaan berarti mengalami kerugian, sehingga penilaian laba 

didasari atas jumlah biaya dan penjualan. 

Penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan 

atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli dan sesuai dengan kesepakatan 

antara penjual dan pembeli. Pada umumnya penjulan itu sendiri terdiri dari dua macam 

yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai terjadi apabila pembeli 

membeli  barang dan membayarnya secara langsung atau kas sesuai dengan harga yang 

di sepakati tetapi penjualan kredit terjadi apabila pembeli membeli maka perusahaan 

memiliki piutang kepada pelanggannya penjualan bagi semua jenis perusahaan seperti 

perusahaan jasa,manufaktur dan dagang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan 

dari transaksi antara penjual dan pembeli. 

 Penjualan merupakan kegiatan yang paling utama dalam setiap perusahaan, 

khususnya perusahaan manufaktur dan dagang. Penjualan yang efisien diharapkan 

dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan, dalam penelitian yang dilakukan oleh 
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Yazdanfar dan Ohman (2014) menyatakan bahwa pembeli merespon positif terhadap 

penjualan kredit yang ditawarkan oleh penjual.  

Penjualan kredit bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, hal ini 

disebabkan penjualan kredit memperoleh laba yang tinggi dibanding laba atas 

penjualan tunai. Melihat kondisi perekomomian masyarakat bahwa mereka senang 

apabila membeli barang secara kredit, karena sebagian besar dari mereka 

membutuhkannya tetapi keuangan tidak memadai untuk mendapatkannya secara tunai. 

Namun dibalik kemudahannya penjualan kredit, itu semua terkadang terdapat kendala 

yang dapat merugikan perusahaan yaitu keterlambatan pembayaran piutang dan adanya 

ketidaksanggupan dari debitur untuk melanjutkan pembayaran piutang yang telah 

disepakati kedua belah pihak. 

Pengertian penjualan kredit menurut Mulyadi (2013:201) menyatakan bahwa 

“Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang 

sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut”. Sedangkan penjualan kredit 

menurut menurut L.M. Samrya (2014:250) adalah “penjualan yang direalisasikan 

dengan timbulnya tagihan atau piutang kepada pihak  pembeli”. 

 Satu aktifitas perusahaan yang utama dalam mendapatkan laba adalah 

penjualan. Jika perusahaan cermat, maka penjualan akan menjadi penyumbang 

keuntungan terbesar perusahaan. Agar keuntungan itu dapat dicapai, perusahaan harus 

dapat mengelola penjualan yang baik dan memudahkan pembeli sehingga dapat dicapai 
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tingkat penjualan yang maksimal. Memperhatikan persaingan yang ada sekarang ini, 

maka perusahaan sering melakukan penjualan secara kredit untuk dapat memperluas 

pasar. Apabila kebutuhuan masyarakat yang beraneka ragam semakin meningkat, 

sedangkan kemapmuan untuk mencapai sesuai dengan yang diinginkan terbatas. Hal 

ini menyebabkan mereka memerlukan bantuan untuk memenuhi keinginannya 

tersebut. Oleh karena itu, PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi menggunakan 

kesempatan ini untuk menerapkan strategi penjualannya, yaitu penjualan secara kredit 

dan kenyataan yang dialami dilapangan, PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi 

mendapatkan bahwa penjualan secara kredit sangan efektif dalam meningkatkan 

volume penjualan yang berpotensi besar meningkatkan perolehan laba. 

Penjualan yang dilakukan oleh setiap perusahaan pasti memilik tujuan akhir yang 

sama, yaitu laba. Laba menjadi bagian terpenting bagi perusahaan untuk kelangsungan 

operasional perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sola et al. 

(2014) yang menyatakan bahwa penjualan kredit yang efisien dapat meningkatkan laba 

secara signifikan.  

Adapun kondisi penjualan kredit dan laba perusahaan PT. Sumber Alam Cipta 

Makmur Abadi tahun 2009-2018 disajikan pada table berikut : 
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Penjualan Kredit Tahun 2009-2018 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi. 

Berdasarkan Pada Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa penjualan perusahaan 

pertahunnya mulai tahun 2009-2018 mengalami peningkatkan yang cukup signifikan 

yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp.  2.272.284.509.- pada tahun 2010 sebesar Rp. 

1.057.031.800.- pada tahun 2011 sebesar Rp. 881.030.000.- pada tahun 2012 sebesar 

Rp. 8.412.319.110.- pada tahun 2013 sebesar Rp. 16.561.610.478.- pada tahun 2014 

sebesar Rp. 26.422.474.536.- pada tahun 2015  sebesar Rp. 27.848.843.401.- pada 

Tahun Penjualan Kredit Perubahan  

Rp 

Perubahan  

% 

2009     2.272.284.509 - - 

2010      1.057.031.800  -1.215.252.709 -115 

2011       881.030.000  -176.001.800 -19,9 

2012      8.412.319.110  7.531.289.110 89,52 

2013    16.561.610.478  8.149.291.368 49.20 

           2014   26.422.474.536 

 

9.860.864.058 37 

2015   27.848.843.401 1.426.368.865 5,12 

2016      51.068.447.876 23.219.604.475 45,46 

2017   82.843.997.512 31.775.549.636 38,35 

2018  193.768.095.252 110.924.117.740 57,24 
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tahun 2016 sebesar Rp. 51.068.447.876.- pada tahun 2017 sebesar 82.843.977.512.- 

pada tahun 2018 sebesar Rp. 193.768.095.252.- atau rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 

41.113.611.447 untuk lebih jelas pada gambar grafik berikut : 

Grafik 1.1 Penjualan Kredit PT. SACMA 
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Tabel 1.2 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Laba Tahun 2009-2018 

    Sumber : Laporan Keunagan Tahunan PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi. 

Berdasarkan pada table 1.2 diatas menjelaskan bahwa laba perusahaan 

pertahunnya mulai tahun 2009-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

yaitu tahun 2019 Rp. 331.282.222,- pada tahun 2010 Rp. 161.057.881.- pada tahun 

2011 Rp. 125.598.434.- pada tahun 2012 Rp. 112.616.594.- Pada tahun 2013 Rp. 

269.564.046.- pada tahun 2014 Rp. 308.924.632.- pada tahun 2015 Rp. 364.914.600.- 

Pada tuhn 2016 Rp. 373.048.877.- ada tahun 2017 Rp. 1.304.858.905.- pada tahun 2018 

Rp. 6.857.046.996 atau rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 1.020.891.319,- Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat gambar grafik berikut. 

Tahun Laba Perubahan 

(Rp) 

Perubahan 

(%) 

2009 331.282.222 - - 

2010 161.057.881 -170.224.341 -105,69 

2011 125.598.434 -35.459.447 -28,23 

2012 112.616.594 -12.981.840 -11,53 

2013 269.564.046 156.947.452 58,22 

2014 308.924.632 

 

39.360.586 12,74 

2015 364.914.600 55.989.968 15,34 

2016 373.048.877 8.134.277 2,18 

2017 1.304.858.905 931.810.028 71,41 

2018 6.857.046.996 5.552.188.091 80,97 
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    Grafik 1.2 Laba PT. SACMA 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai penjualan kredit dan laba dengan judul: “Pengaruh Penjualan Kredit  

Terhadap Laba Perusahaan Periode 2009-2018 PT. Sumber Alam Cipta Makmur 

Abadi”. 

1.2  Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah   
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis  

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:  
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2. Kurangnya pengetahuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui 

adanya tingkat penjualan kredit.  

1.2.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah 

mengenai Pengaruh penjualan kredit terhadap laba perusahaan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat penjualan kredit pada PT. SACMA periode 2009-

2018 ? 

2. Seberapa besar laba perusahaan pada PT. SACMA periode 2009-2018 ?  

3. Seberapa besar pengaruh penjualan kredit terhadap laba periode 2009-2018 

? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

mengenai penjualan kredit dan laba adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat penjualan kredit di PT. SACMA periode 2009-

2018 

2. Untuk mengetahui Laba perusahaan di PT.SACMA periode 2009-2018 

3. Untuk mengetahui pengaruh penjualan kredit terhadap laba perusahaan di 

PT. SACMA 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis 

1) Penulis  

Sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata Satu (S-1) jurusan 

Akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, menambah 

wawasan, pengetahuan mengenai pengaruh penjualan kredit terhada laba 

di perusahaan. 

2)  Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan dijadikan 

bahan informasi bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Secara Praktis 

1) Penulis  

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh 

penjualan kredit terhadap laba.  

2) Bagi perusahaan  

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam menilai 

penjualan kredit dan laba secara tepat dalam perusahaan. 
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3) Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan informasi dan refernsi 

bacaan peneliti lain yang akan melaukan penelitian dengan topik 

pengaruh penjualan kredit terhadap laba perusahaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Penjualan 

Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses 

penjualan, penjualan atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu 

komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan 

melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung dan melalui agen penjualan. 

Secara umum pengertian penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada 

pelanggan untuk barang atau jasa yang dijual, baik secara tunai maupun kredit.    

  menurut Kotler yang dikutip oleh Fendy Nurcahyono dalam jurnal Sentra 

Penelitian Enginerring dan Edukasi (SPEED) Vol.4 No.3 (2012:7) Penjualan 

merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuah penjualan 

terpenuhi, melalui antar pertukaran informasi dan kepentingan. 

Penjualan menurut Tijptono (2001:249) dalam mengemukakan pendapatnya 

bahwa, “Penjualan adalah memindahkan posisi pelanggan (dalam proses pngebalian 

keputusan) melalui penjualan tatap muka”. 

Pengertian penjualan menurut Kusnadi (2000:35) “Penjualan adalah 

pemindahan hak milik atas barang atau pemberian jasa yang dilakukan penjualan 

kepada pembeli dengan harga yang disepakai bersama dengan jumlah yangdibebankan 
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kepada pelanggan dalam penjual barang atau jasa dalam suatu periode akuntansi, 

dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan”. 

Menurut Somarso (2006:160) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi status 

pengantar”. Menjelaskan bahwa: “Penjualan adalah transaksi antara perusahaan 

dengan pembeli unutk menyerahkan brang atau jasa yang berakibat timbulnya piutang, 

kas akiva”. 

Sehingga kesimpulan dari penjualan adalah transaksi perdagangan yang 

dilakukan oeleh penjual dan pembeli baik berupa barang atau jasa dengan harga yang 

telah disepakati bersama yang selanjutnya akan menimbulkan piutang atau kas aktiva 

perusahaan sebagai suatu bukti perusahaan dalam memperoleh laba atas penjualan. 

2.1.2 Pengertian Kredit 

 Menurut Hasibun (2007:112) kredit adalah “Semua jenis pinjaman yang harus 

dibayarkan kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati”. 

 Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007:172) mendefinisikan bahwa kredit adalah 

“kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman 

9 dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang 

disepakati”. 

 Menurut Baridwan (2011:220) dalam kredit itu ada standar kredit yaitu 

“kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh 

perusahaan”. Dengan adanya standar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan 
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penjualannya melalui penjualan secara kredit namun tidak menimbulkan resiko piutang 

tak tertagih yang berlebihan. 

2.1.3 Pengertian Penjualan Kredit Menuru Para Ahli 

Menurut Mulyadi (2014:210), menyatakan bahwa penjualan kredit 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order 

yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai 

tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap 

penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis 

terhadap dapat atau tidaknya pemebeli tersebut diberi kredit. 

Menurut Sujarweni (2015:89), Penjualan Kredit adalah “sistem penjualan 

dimana pembayarannya dilakukan setelah barang diterima pembeli. Jumlah dan jatuh 

tempo pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak”. 

Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas, maka penulis menyimpulkan 

penjualan kredit adalah suatu batas waktu pembayaran dalam tanggal jatuh tempo yang 

telah disepakati kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli 

2.1.4  Sistem Penjualan Kredit 

 Sistem akuntansi penjualan kredit merupakan suatu sistem penjualan yang 

pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam membahas sistem akuntansi penjualan kredit 

meliputi antara lain: Fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi, 
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jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit dan unsur pengendalian 

interen dalam sistem penjualan kredit. 

 Dalam Akuntansi, penjualan kredit dicatat sebagai berikut: 

 Piutang Usaha  xxx (Debet ) 

  Penjualan kredit   xxx (Credit) 

 Sebagai besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit. Oleh karena itu, 

ancaman siklus pendapatan lainnya adalah kemungkinan pembuatan penjualan yang 

kemudian menjadi tak tertagih. Membutuhkan otorisasi tepat bagi setiap penjualan 

kredit menurunkan ancaman ini Marshall B. Romney (2015:423) 

2.1.5 Fungsi Penjualan Kredit  

Menurut Mulyadi (2012:217) unit organisasi yang terkait dengan penjualan 

kredit adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Penjualan 

Dalam sistem penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab 

menerima surat order dari costumer, mengedit order dari customer untuk 

menambah informasi yang belum ada pada surat order tersebut (seperti 

spesifikasi barang dan rute pengiriman dana dari gudang mana barang akan 

dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. Fungsi ini juga bertanggung 

jawab untuk membuat “back order” pada saat diketahui tidak tersedianya 
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sediaan untuk memenuhi order dari customer dan memo kredit untuk retun 

penjualan. Dalam sistem penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab 

untuk membuat faktur penjualan tunai yang memungkinkan fungsi 

penerimaan kas menerima kas dari costumer dan yang merupaka perintah 

kepada fungdi pengirim unuk menyerahkan barang kepada costumer.  

2. Fungsi Kredit 

Fungsi ini berada dibawah departemen keuangan yang bertanggung 

jawab untuk meneliti status kredit customer dan memberiakn otorisasi 

pemberian kredit kepada customer. Karena hampir semua penjualan 

perusahaan manufaktur merupakan penjualan kredit, maka sebelum order 

dari customer dipenuhi, harus lebih dahulu diperoleh otorisasi penjualan 

kredit dari fungsi pemberi otorisasi kredit.  Fungsi ini juga bertanggung 

jawab untuk membuat bukti memorial atas dasar surat keputusan direktur 

keuangan untuk menghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih. 

 

2.1.6 Prosedur Penjualan Kredit  

 Menurut V.Wiratna (2015:80) adapun prosedur yang membentuk sistem dalam 

sistem penjualan kredit adalah sebagai berikut: 

a. Prosedur Order Penjualan Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order 

dari pembeli.  
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b. Prosedur Persetujuan Kredit Dalam prosedur ini, bagian penjualan meminta 

persetujuan kredit pada bagian kredit yaitu pada bagian keuangan.  

c. Prosedur Pengiriman Dalam prosedur ini, bagian pengiriman mengirimkan 

barang pada pembeli sesuai dengan surat order pengiriman 

d. Prosedur Faktur/Penagihan Dalam prosedur ini, bagian penagihan membuat 

faktur penjualan dan dikirim pada pembeli. 

e. Prosedur Pencatatan Akuntansi Dalam prosedur ini, bagian akuntansi membuat 

kartu piutang berdasarkan faktur penjualan 

2.1.7 Catatan Akuntasi Penjualan Kredit 

Dalam perusahaan dagang ada dua metode pencatatan akuntansi, yaitu metode 

fisik dan perpetual. Menurut V.Wiratna (2015:87) Jika perusahaan menggunakan 

metode perpetual maka perlu ada catatan akuntansi penjualan kredit adalah sebagai 

berikut:  

a. Jurnal Penjualan  

Jurnal penjualan ini digunakan untuk merekam terjadinya transaksi penjualan 

barang. Terjadinya penjualan barang ini menambah jumlah penjualan yang ada. 

b. Kartu Piutang 

Merupakan catatan akuntansi yang berupa buku pembantu isinya adalah rincian 

masing masing debitur 

c. Jurnal Umum  

Pada Jurnal umum untuk mencatat penjualan adalah sebagai berikut: 
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Piutang  xxx (Debet) 

Penjualan  xxx (Credit) 

d.  Kartu Persediaan 

 Barang Kartu persediaan barang dibuat oleh bagian akuntansi yang digunakan 

untuk mengawasi mjutasi dan persediaan barang di gudang. 

e.  Kartu Gudang 

 Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya jumlah produk yang 

dijual, pembuat kartu gudang adalah bagian gudang untuk mencatat mutasi dan 

persediaan barang yang disimpan dalam gudang. 

2.1.8 Dokumen yang digunakan dalam Penjualan Kredit 

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit menurut Mulyadi 

(2013:214) adalah sebagai berikut : 

a. Surat Order Pengiriman Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok 

untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. 

b. Faktur Penjualan dan Tembusan Faktur penjualan merupakan dokumen yang 

dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang tembusan surat order 

pengiriman terdiri dari: 

1) Faktur penjualan merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi 

penagihan kepada pelanggan. 
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2) Tembusan piutang merupakan tembusan faktur yang dikirim oleh fungsi 

penagihan dan akuntansi sebagai dasar untuk mencatat piutang kedalam 

buku besar. 

c. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan Merupakan dokumen pendukung yang 

digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama 

periode akuntansi. Data yang dicantumkan dalam rekapitulasi harga pokok 

penjualan berasal dari kartu persediaan. Secara periodik harga pokok yang 

dijual selama jangka waktu tertentu dihitung dalam rangka rekapitulasi harga 

pokok penjualan dan kemudian dibuatkan dokumen sumber berupa bukti 

memorial untuk harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi 

tertentu. 

d. Bukti Memorial Merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan kedalam 

jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan 

dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk ang dijual dalam periode 

akuntansi tertentu.  

2.1.9 Tujuan Penjualan Kredit 

Menurut Pertiwi (2013:211) tujuan kredit yaitu : 

1) Untuk meningkatkan penjualan 
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Perusahaan yang menjual barangna dengan kredit akan mampu menjual lebih 

banyak barang dibandingkan dengan perusahaan yang menurut pembaran tunai, tetapi 

perlu diperhatikan juga biaya yang timbul karena banyaknya piutang. 

2) Untuk meningkatkan laba 

Investasi dalam piutang diharapkan akan meningkatkan penjualan dengan 

penjualan yang lebih tinggi maka diharapakan akan memberikan laba yang lebih besar 

bagi perusahaan ini akan terjadi bilamana kontribusi marginal barang-barang masih 

lebih besar daipada biaya-biaya sebagai akibat kebijakan kredit yang ditempuh 

perusahaan. 

3) Untuk memenuhi syarat persaingan 

Dikatakan adanya penjualan kredit merupakan syarat untuk memenuhi 

persaingan, karena bilamana perusahaan sejenis lainnya menjual secara kredit maka 

perusahaan juga harus menempuh kebijakan serupa. Hal ini disebabkan pelanggan atau 

konsumen cenderung untuk membeli barang yang syarat pembayarannya ringan, 

misalnya jangka waktu pembayaran yang lebih lama. Jadi penjualan kredit juga 

dilaksanakan untuk menarik konsumen. 

2.1.10 Pengertian Laba 

Menurut APB Statement yang dikutip oleh sofyan syafri harapan (2011:245) 

mengidentifkasikan bahwa : “Laba adalah kelebihan penghasilan atas biaya selama 

satu periode akuntansi” 
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Menurut mulyadi (2014:5) menyatakan bahwa laba adalah “Laba atau sisa hasil 

usaha adalah selisih antara nilai keluaran dan nilai masukan”. 

Sedangkan menurut M. Nafarin (2007:788) pengertian laba adalah sebagai 

berikut : “Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya 

dan pengeluaran untuk periode tertentu”. 

Dari ketiga pengertian laba diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih 

lebih antara pendapatan dan beban yang timbul baik dalam kegiatan operasional 

maupun nonoperasional perusahaan selama satu periode. 

2.1.11   Jenis-Jenis Laba 

 Laba yang dicapai oleh perusahaan pada laporan laba rugi berbeda-beda 

tergantung pada perhitungan yang dibuat oleh bagian keuangan dengan berdasarkan 

pada aturan pembuatan laporan laba rugi yang telah ditetapkan, yang terdiri dari laba 

kotor, laba operasi, laba bersih dan lain-lain.  

Menurut Dewi Utari (2014:1) mengemukakan bahwa laba dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu:  

1. Laba kotor (gross profit)  

2. Laba operasi (operating profit)  

3. Laba bersih 

 

 



22 
 

 
 

2.1.12 Faktor-Faktor yang mempengaruhi laba  

 Dalam memperoleh laba yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan suatu 

pertimbangan khusus dalam memperhitungkan laba yang akan diharapkan dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut. Menurut Mulyadi 

(2014:513) faktor-faktor yang mempengaruhi laba antara lain:  

1. Biaya 

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa 

akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. 

2. Harga Jual 

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume 

penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.   

3. Volume Penjualan dan Produksi 

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi akan 

mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi 

2.1.13 Tujuan Laba 

Menurut Anis dan Imam (2003 : 216) mengutarakan bahwa tujuan pelaporan 

laba adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai indikator efesiensi penggunaan dana yang tertahan dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya. 

b) Sebagai dasar pengukuran prestasi manajemen 
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c) Sebagai dasar penentuan besarnya perencanaan pajak. 

d) Sebagai alat pengendalian sumber daya ekonomi suatu negara. 

e) Sebagai kompensasi dan pembagian bonus. 

f)   Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

g)   Sebagai dasar bentuk kenaikan kemakmuran. 

h) Sebagai dasar pembagian deviden. 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaporkannya laba atau 

lebih dikenal dengan laba atau rugi adalah sebagai indikator efesiensi penggunaan dana 

yang digunakan sebagai dasar untuk pengukuran, penentuan, pengendalian, motivasi 

prestasi manajemen dan sebagai dasar kenaikan kemakmuran serta dasar pembagian 

deviden untuk para investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan. 

2.1.14 Unsur- Unsur Laba 

 Ada beberapa unsur dalam laba bersih, yaitu:  

a) Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau 

penurunan kewajiban yangterjadi dalam suatu periode akuntansi yang 

berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit yang 

merupakan unit usaha pokok perusahaan. 

b) Beban, yaitu aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan 

kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktiva 

operasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia beban adalah penurunan 

manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus 
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keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidakmenyangkut pembagian 

kepada penanam modal. 

c) Biaya, yaitu kas atau nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk barang 

atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa 

yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut 

beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan 

keuangan rugi-laba untuk menentukan laba periode. Biaya adalah aliran 

keluar (outflows) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang 

(kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan 

atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan 

lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. d) 

d) Untung-Rugi, merupakan kenaikan/penurunanekuitas atau aktiva bersih 

yang berasal dari transaksi incidentalyang terjadi pada perusahaan 

dansemua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi 

perusahaandalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari 

pendapatan investasi pemilik.  

e) Penghasilan, adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan 

keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.  

Seperti yang dijelaskan dalam PSAK No.23 Ikatan Akuntansi Indonesia 

tahun 2007 paragraf 70 menyatakan sebagai berikut: “Penghasilan 

(income) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 
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dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk 

tersebut mengakibatkan kenaikkan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal”. Selanjutnyapada paragraf 74 

dinyatakan: “Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan (revenue) 

maupun keuntungan (gain) (Wiwin Yadiati,Teori Akuntansi..., hal. 93) 

2.1.15 Kelemahan Laba 

Dalam laba akuntansi masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu: 

a) konsepsi laba dianggap belum dirumuskan dengan jelas, belum ada 

landasan teoritis jangka panjang dalam pelaporan laba akuntansi 

tersebut.  

b) Generally Accpted Accounting Principle (GAAP), masih memungkin 

dan membolehkan perhitungan laba atas penerapan metode dan teknik 

akuntansi yang tidak konsisten 

c) laba akuntansi yang didasarkan pada konsep historical cost menjadi 

kurang bermakna apabila pengaruh perubahan harga diperhitungkan 

dalam penentuan angka laba tersebut. 

d)  laba akuntansi hanya laba di atas kertas saja karena angka laba yang 

tinggi belum tentu menggambarkan kemampuan likuiditas perusahaan 

atau menggambarkan kemampuan dalam memberikan cash deviden. 

Winwin Yadiati, Teori Akuntansi..., hal. 89 
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2.1.16 Upaya Mengatasai Kelemahan Laba 

Dari kelemahan-kelemahan yang melekat dalam angka laba akuntansi 

di atas, maka dilakukan upaya untuk mengatasi kelemahan dari konsepsi laba, 

antara lain:  

a) Berusaha memperbaiki laporan laba akuntansi dengan memberikan 

tekamam pada data transaksi dan aktualisasi secara lebih mendalam; 

b) Sebaiknya ada konsep laba yang tunggal dan operasional yang dapat 

digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk membayar 

deviden. 

c)  Membuat konsep tunggal mengenai laba yang lebih sesuai dengan apa 

yang disebut konsep laba secara ekonomi 

d) Seharusnya ada berbagai konsep laba untuk berbagai kepentingan 

(different income for different purpose) Winwin Yadiati, Teori 

Akuntansi..., hal. 90 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan antara penjualan kredit 

dengan laba telah  banyak dilakukan diantara penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ulfah Zahara (2014) menmukan bahwa penjualan berpengaruh signifikan 

terhadap laba operasi. Dan Pasoni Mustafa dan Sumiati (2014)  menemukan hasil 

penelitiannya bahwa Penjualan tunai dan penjualan kredit secara serentak atau 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Dan Tika Utami 
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(2018) menemukan bahwa penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba pada 

farmasi yang terdapat pada bursa efek Indonesia, penjualan memberikan kombinasi 

terhadap laba adalah sebesar 0,950. Sedangkan Nani Maryani (2018) yang 

menemukan bahwa Variable X ( Penjualan) berpengaruh terhadap Variabel y (Laba) 

yang dibuktikan dengan nilai koefisien positif determinasi (R2 atau R Square) 0,856 

atau 85,6% sedangkan sisanya 14,4% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak detail 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Menurut Uma Sekaran yang dikutip oleh sugiono (2013:60) kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Tujuan utama suatu perusahaan adalah mencapai laba yang maksimal. Laba 

yang maksimal dapat diperoleh melalui peningkatan volume penjualan. Semakin tinggi 

volume penjualan, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh. Penjualan 

merupakan unsur utama dalam memperbesar laba disamping unsur -unsur lain seperti 

pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lain sebagainya. 

Laba merupakan kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode 

akuntansi (Harahap 2008:113) laporan keuangan merupakan per tanggungjawaban 

manejemen kepada para pemilik perusahaan atas kinerja yang telah dicapainya dalam 

mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta merupakan laporan 

akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan dalam membuat analisis ekonomi dan peramalan untuk masa yang 

akan datang (Suwardjono, 2008: 54) 

Berbagai cara ditempuh oleh pihak manajemen untuk meningkatkan volume 

penjualan. Salah satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan yaitu penjualan secara 

kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi 

menimbulkan piutang kepada konsumen Piutang juga merupakan hak perusahaan 

untuk menerima kas di masa yang akan datang, yang pada umumnya diklasifikasikan 

sebagai piutang usaha dan piutang wesel (S. Munawir, 2008 : 228). 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan 

kerangka pemikiran adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 

2.4  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan 

Pengaruh Penjualan Kredit Terhadap Laba Perusahaan PT. Sumber Alam Cipta 

Makmur Abadi penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan 

dugaan sementara dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

 Ho : Penjualan Kredit tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap laba 

 Ha : Penjualan Kredit terdapat pengaruh signifikan terhadap laba 

Penjualan Kredit 

(X) 

Laba 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Sugiyono (2014:2) menyatakan bahwa “Metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmilah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

 Pengertian metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014:13) 

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode ini diambil karena sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu 

ingin mengetahui pengaruh penjualan kredit terhadap laba PT. Sumber Alam Cipta 

Makmur Abadi periode tahun 2009-2018. 
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3.2    Operasional Variabel 

Sugiyono (2014:58) menyatakan bahwa “Variabel penelitian pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel penelitian yaitu: 

3.2.1 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2014:59).  

Variabel independen bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penjualan kredit yaitu transaksi jual beli barang antara penjual yang menyerahkan 

barangnya terlebih dahulu kepada pembeli sedangkan pembayaran harga barang 

tersebut baru akan dilaksanakan beberapa waktu kemudian atau pada waktu yang 

telah ditetapkan. 

3.2.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 
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Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:59). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah laba yaitu keuntungan yang 

diperoleh dari selisih antara hasil penjualan barang atau jasa dengan harga yang 

lebih tinggi daripada biaya untuk menghasilkan barang tersebut.  

Tabel 3.2 

Operasional Variabel dalam penelitian 

No Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

1 Penjualan 

Kredit (X) 

Volume penjualan yaitu total 

penjualan yang didaapat dari 

komoditas yang diperdagangkan 

dalam suatu masa tertentu. 

John Downes dan Jordan Elliot 

Goodman yang diterjemahkan oleh 

Susanto Buddharno (2005:646) 

Total Penjualan Rasio 

2  Laba (Y) Laba bersih adalah laba dari hasil 

kerja suatu perusahaan selama satu 

periode waktu 

Keiso Et AI (2009:148) 

 Laba Bersih= 

  Pendapatan – 

Beban – Pajak 

 Soemarso S.R 

(2005:227) 

Rasio 
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3.3  Sumber dan Cara Penentuan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 

laporan keuangan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Berdasakan hal 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jenis data tersebut dikategorikan sebagai sumber 

sekunder berupa data berkala (time series) untuk memberikan gambaran perkembangan 

suatu keadaan. Sumber data penelitian ini diambil laporan keuangan keseluruhan PT. 

Sumber Alam Cipta Makmur Abadi. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Nazir (2014:153) “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”.Teknik pengumpulan data 

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

penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:401). 

Untuk data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

mengguanakan teknik pengumpulan data melalu: 

a. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2014:2240)” Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental 

dari seseorang”. 

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari atau memperoleh data berupa 

catatan, laporan dan dokumen yang berkaitan dengan variabel yang diiteliti. Dokumen 

tersebut berupa laporan keuangan periode 2013-2017 yang disajikan dalam bentuk 

pertahun pada PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi. 
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b. Wawanacara 

Menurut Nizar (2014:170) bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah 

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil 

bertatap muka antara si penanya secara lisan kepada subjek penelitian”. 

3.5  Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Analisa variabel penelitian dilakukan dengan menghitung penjualan kredit dan 

laba kemudian disusun dalam label kerja kemudian masing-masing rasio diuji 

pengaruhnya terhadap laba dengan bantuan software SPSS 20.  

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini model analisis regresi 

sederhana dengan menggunakan bantuan software SPSS for windows v.20. 

Penggunaan metode analisis regresi dalam pengajuan hipotesis, terlebih dahulu diuji 

apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak, pengujian asaumsi tersebut 

meliputi:  

3.5.1.1    Uji Normalitas Data 

Menurut Sugiyono (2014:171) menyebutkan bahwa penggunaan statistik 

parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka 

terlebih dulu akan dilakukan pengujian normalitas data. 

Untuk itu sebelum peneliti akan menggunakan teknik statistik parametris 

sebagai analisisnya, maka peneliti harus membuktikan terlebih dahulu, apakah data 

yang akan dianalisis itu berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti 
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melakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Menurut Ghozali (2013:32) “untuk medeteksi normalitas data dapat juga dilakukan 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov”. 

Menurut Ghozali (2013:32) analisis hasil uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan 

dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu : 

Hipotesis Nol (H0)   : Data terdistribusi secara normal.  

Hipotesis Alternatif (HA)  : Data tidak terdistribusi secara normal. 

3.5.2   Metode Analisis Regresi Linier Sederhana 

Dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antara varibel bebas (X) dengan 

variabel terikat (Y) dalam suatu bentuk persamaan regresi. Sedangkan rumus dari 

regresi linier sederhana adalah: Y = a + bX 

 Dimana:  

a = Nilai konstanta  

b = Koefisien bentuk linier 

X = Penjualan kredit  

Y = Laba  

3.5.3 Analisa Korelasi 

Untuk menjawab permasalahan dan hipotesis yang diajukan, maka teknik 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson 

Product Moment. Menurut Ghozali (2013:96) “analisis korelasi bertujuan untuk 

mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel”. 
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Analisis korelasi pearson product moment digunakan untuk menentukan 

bagaimana kuatnya hubungan suatu variabel dengan variabel lain, yang dalam 

penelitian ini adalah penjualan kredit (X) dengan laba (Y). Menurut Sugiyono 

(2014:153) “korelasi product moment untuk menguji hipotesis hubungan antara satu 

variabel independen dengan satu dependen”. 

Menurut Sugiyono (2014:183) berikut rumus analisis korelasi tersebut: 

                     Σxy 

rxy = 

      √(Σ x2)(Σy2 ) 

Keterangan : 

r   = Koefisien Korelasi 

X = Variabel Independen 

Y = Variabel Dependen 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel 

yang akan diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan merancang Hipotesis Nol (Ho ) dan Hipotesis Alternatif (Ha). 

Penetapan Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha) digunakan dengan tujuan 

untuk mengetahui arah pengaruh antar variabel yang diteliti. Untuk keperluan analisis 

statistik, hipotesisnya berpasangan dengan Hipotesis Nol (Ho). Untuk menguji 

hipotesis, dilakukan dengan melalui hipotesis  

Berdasarkan uji hipotesis tersebut, maka hipotesis statistik yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  



36 
 

 
 

Ho : r < 0 : Tidak terdapat pengaruh positif antara efisiensi penjualan kredit  

terhadap laba. 

Ha : r ≥ 0 : Terdapat pengaruh positif antara efisiensi penjualan kredit 

terhadap Laba.  

Menurut Nafarin (2015:145) bahwa “koefisien korelasi untuk mengetahui 

kuat lemahnya hubungan variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X)”.  

Sedangkan menurut Arikunto (2013:313) “koefisien korelasi adalah suatu alat 

statistik, yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel 

yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel ini”.  

Hasil perhitungan koefisien dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel dibawah 

ini untuk melihat seberapa kuat tingkat hubungan yang dimiliki antar variabel. Untuk 

memberikan interpretasi koefisien korelasinya, maka penulis menggunakan pedoman 

yang mengacu pada Sugiyono (2014:184) sebagai berikut 

Tabel 3.2 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien  Tingkat Hubungan  

0,00 - 0,199  Sangat Rendah  

0,20- 0,399 Rendah  

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : (Sugiyono, 2014:184) 
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Untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y maka digunakan 

koefisien determinasi (KD) yang merupakan koefisien korelasi yang biasanya 

dinyatakan dengan persentase %.  

Menurut Nafarin (2015:139) “koefisien determinan (coefficient determination) 

merupakan nilai terpenting karena koefisien determinan menggambarkan seberapa 

jauh variabilitas Y dipengaruhi variabilitas X”.  

Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi 

yang telah ditemukan, dan selanjutnya dikalikan 100%. Koefisien determinasi ini 

disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat 

dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen, maka dapat dihitung 

koefisien determinasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

KD = r². 100% 

Keterangan :  

KD      = Koefisien Determinasi.  

r²  = Koefisien Korelasi Product Moment yang dikuadratkan.  

100%    = Pengali untuk menyatakan dalam persentase. 

3.5.4  Uji T 

One sample test merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

populasi memiliki nilai yang sama atau tidak sama, lebih tinggi atau tidak lebih tinggi, lebih 

rendah atau tidak lebih rendah.  Hal itu dapat disimpulkan dari hasil pembandingan sampel 

yang diambil dari populasi tersebut dengan suatu nilai yang digunakan sebagai nilai 

pembanding (test value). 



38 
 

 
 

Langkah–langkah pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Merumuskan Hipotesis (Ha) 

Ha diterima : berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. 

b. Membandingkan t hitung dengan t tabel, Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha 

diterima. Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus : 

Bila t hitung > t tabel, variabel independen secara individu berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

c. Berdasarkan probabilitas 

Ha akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α) 

d. Menentukan variabel independen mana yang mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap variabel dependen.  Hubungan ini dapat dilihat dari koefisien 

regresinya. Bambang Suharjo (2009:3). 

 

Gambar 3. 1 

Bentuk Penolakan dan Penerimaan Hipotesis 

Sumber : Zulfikar dan Budiantara (2014:184) 
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 Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:184), penolakan dan penerimaan 

hipotesis dalam uji T juga dapat ditentukan berdasarkan kurva, yaitu : 

- Jika nilai t yang dihitung berada di luar daerah penerimaan Ho, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka ada hubungan signifikan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

- Jika nilai t yang dihitung berada di dalam daerah penerimaan Ho, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak, maka tidak ada hubungan signifikan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan  

PT.Sumber Alam Cipta Makmur Abadi didirikan pada 23 Maret 2007 

beralamat Kantor di Jalan Mangga Besar VIII No.51B, Taman Sari, Taman Sari, 

Jakarta Barat , DKI  Jakarta 11150 dan memiliki gudang di Jalan Raya Serang km.28 

Ds. Cangkudu Kec. Balaraja Tangerang. Pada awal berdirinya perusahaan memiliki 

modal disetor awal sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ). Dasar Hukum 

Pendirian Akta notaris No. 41 tanggal 23 Maret 2007 dibuat dihadapan Jhonni 

Marihotua Sianturi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta No. C-1007.HT.03.02-Th.2002 

tanggal 14 Agustus 2002. Memiliki SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) Nomor 

481/24.1PM.7/31.73/-1.824.27/e/2017  

PT.Sumber Alam Cipta Makmur Abadi dipimpin oleh Bapak Herman selaku 

Direktur Utama lahir di Tasikmalaya pada tanggal 19 Desember 1977 status pekerja 

swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jl. Pangeran Jayakarta Dalam, RT.005 

RW.008 Kel.Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar , Jakarta Barat DKI Jakarta 11150 

PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi memiliki 7 Produk yang di jual yaitu 

DDGS Jagung ( Destillers Dried Grains With Solubles ) untuk pakan ternak, SBM 

(Soybean meal), SOBI  
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(Sodium Bicarbonate), Bungkil Sawit, Soybean (Kacang Kedelai), Pupuk Urea, 

CornGrits . 

4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Untuk bekerja menuju masa depan yang aman & berkelanjutan, berkontribusi 

pada upaya global untuk menyediakan makanan bagi populas yang terus bertambah . 

Misi 

1. Mendistribusikan produk produk kami keseluruh negeri Indonesia dan 

melayani peternak-peternak sukses diberbagai belahan bumi nusantara 

2. Berjuang untuk menjadi lebih baik sesuai dengan visi, nilai nilai perusahaan 

dan budaya yang baik dan benar 

3. Menjadi perusaahan terbaik dengan kualitas berstandar internasional 

4. Memiliki jaringan di dalam dan di luar negri 

5. Menjadi perusahaan yang dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat 

4.1.2     Aspek Kegiatan Usaha 

PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi (SACMA) merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan  

1. Biji-Bijian Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak (Grains & Oilseed) 

a. Jagung (Corn Grits), yaitu salah satu bahan baku untuk pembuatan makanan 

ringan seperti snak , ciki, snak jagung, dan snak snak lainnya. Corngrits ini 

dipoduksi dari india, yaitu Grainspan Nuttrient PVT.LTD 
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b. Kacang Kedelai (Soybean), merupakan salah satu sumber minyak dan protein 

yang paling penting di didunia. Kacang kedelai adalah tanaman pangan penting 

yang dapat diolah untuk menghasilakan protein yang digunakan sebagai 

suplemen makanan ataupun menghasilkan minyak kedelai, Kacang kedelai 

mengandung unsur yang berharga yaitu rendah lemak, dan bebas kolesterol. 

Kacang kedelai juga mengandung asam amino yang pentng dan senyawa 

antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Kacang kedelai diketahui 

memiliki banyak manfaat kesehatan termasuk mengurangi risiko berbagai jenis 

kanker, memperlambat atau mencegah kerusakan ginjal, dan membantu 

mempertahankan massa tulang. yang merupakan minya gorengan nabati contoh 

produksi tahu, tempe, susu kedelai dll 

2. Bahan Baku Untuk Pembuatan Pakan Ternak (Livestock Feeding and Feed 

Manufacturing) 

a. DDGS Jagung (Destillers Dried Grains With Solubles). Produk ini merupakan 

produk turunan atas hasil penggilingan jagung kering, dimana jagung digiling 

sebagai bahan bakar (Etanol) dan bukan untuk makanan. DDGS diimpor dari 

Amerika Serikat.seperti Global Harves Pte Ltd, Lansing Trade, Flint hills, 

Nortwest Grains International Lcc, Poet Nutrition Inc. Produk ini biasanya 

diperdagangkan dengan dasar lemak protein lemak 25-30%. DDGS Jagung 

merupakan salah satu pembuatan pakan ternak yang dapat dikonsumsi oleh 

hewan seperti, Sapi, Ayam, Kambing dll. 
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b. SBM ( Soybean Meal ). Produk biji-bijian yang diperoleh setelah mengekstraksi 

minyak dari kacang kedelai. Produk dedak padi/bekatul. Produk ini diperolehan 

secara local dari PT. IA Agriniaga, PT FKS Multi Agro, PT.Grainland. SBM 

merupakan salah satu pembuatan pakan ternak yang dapat dikonsumsi oleh 

hewan seperti, Sapi, Ayam, Kambing dll. Produk ini biasanya diperdagangkan 

dengan dasar lemak protein lemak basis 47%, Moisture 12,5%, Fiber 3,5%, Fat 

0,5%. 

c. SOBI (Sodium Bicarbonate). Salah satu bahan buat feed additive dan dapat 

digunakan untuk salah satu bahan pembutana kue, Produk ini diperoleh dari 

China. Memiliki Choline Chloride 60% Corn Cob 

d. Bungkil Sawit, merupakan salah satu bagian hasill ikutan pemrosesan inti sawit 

( daging sawit ditambah batoknya), hasil ini dapat mencapai 45% dari inti sawit. 

Jika kita liat dari nilai unsure kimianya, BIS mempunyai 14-17% protein, Serat 

kasar 12-18%, lemak 10,5%. Oleh karena itu, bungkil inti sawit sangat baik 

untuk dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi. Produk ini diproduksi dari Lokal 

seperti  

e. Pupuk Urea, Merupakan salah satu bahan yang digunakan pada bidang 

pertanian sebagai pupuk kimia. Namun pada perkembangannya, urea juga 

digunakan pada bidang perternakan sebagai pengolah pakan. Produk ini 

diproduksi dari Lokal yaitu dari PT. Pupuk Kujang . 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka dan susunan perwujudan pola tetap 

hubungan - hubungan diantara fungsi - fungsi, bagian - bagian atau posisi - posisi kerja 

satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga jelas kedudukan, wewenang, dan 

tanggung jawab masing – masing dalam suatu organisasi. 

Pembentukan struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan merupakan 

perkembangan yang vital bagi perkembangan perusahaan. Struktur organisasi sangat 

penting bagi perusahaan karena struktur organisasi yang baik akan menghasilkan 

kekuatan manajamen yang professional. Eksistensi dalam wewenang dan tanggung 

jawab harus konsisten dan jelas sehingga memberikan efektifitas dan efisiensi kerja 

yang tinggi. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi 

1. Komisaris Utama 

a. Melakukan pengawasan dan pengarahan direksi dalam mengelola 

perusahaan. 

b. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan 

peraturan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS, dan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. 

2. Komisaris 

a. Membantu komisaris utama dalam menjalankan perusahaan serta memberi 

KOMISARIS UTAMA 

      SHARI JESSICA 

KOMISARIS 

NEYSA JACINDA 

DIREKTUR UTAMA 

HERNOTO PRAWIRO 

DIREKTUR 

HERMAN 

PEMBELIAN 

IMPOR 

Desy Raswaty 

AKUNTING 

KEUANGAN  

Wina Kurniati 

OPERATIONAL 

 

Ripan  

Udin 

Rudi 

MARKETING  

Merry Sutanto  

ADMIN 

PENJUALAN 

Sheni 
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nasihat kepada direksi. 

b. Melakukan pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk dapat 

bertahan hidup dan berkembang. 

3. Direktur Utama 

a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang bertugas mengawasi 

jalannya aktivitas perusahaan. 

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian. 

c. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-  kebijakan 

perusahaan. 

4. Direktur 

a. Membantu Direktur Utama dalam mengawasi dan mengontrol proses 

pengeluaran barang. 

b. Berusaha memajukan perusahaan dengan kebijakan – kebijakan yang 

telah di tetapkan. 

5. Accounting & Keuangan 

a. Mencatat transaksi harian 

b. Membuat pembukuan 

c. Membuat Jurnal memorial 

d. Membuat Laporan keuangan 

e. Membuat Setoran Pajak 

6. Umum dan Administrasi 
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a. Menyiapkan biaya-biaya untuk tebus DO ( Delivery order ) di 

pelayaran. 

b. Mengeluarkan uang untuk pembelian atau pembayaran biaya-biaya 

operasional perusahaan. 

c. Membuat slip pembayaran gaji. 

7. Impor Dept 

a. Menerima dokumen dari customer (pelanggan) sebagai job order dan 

mencari informasi dari pihak pelayaran, perusahaan bongkar muat, 

gudang dll. 

b. Merencanakan, mengkoordinasikan kelengkapan jenis dokumen dari 

pihak terkait seperti pelayaran, agent, PBM (perusahaan bongkar muat) 

dll, serta merencanakan jadwal pengiriman sesuai order (permintaan 

pelanggan) dan mengkoordiiansikan dengan bagian trucking. 

c. Memberikan informasi tahapan proses kerja baik yang akan dilakukan 

maupun yang telah dilakukan secara berkala kepada pelanggan 

8. Dokumen Impor 

a. Memasukan data ke aplikasi PIB ( Pemberitahuan impor barang ), 

seperti Invoice, packinglist, BL ( Bill of loading ), dll. 

b. Menyiapkan data kelengkapan untuk Bea Cukai. 

c. Membuat surat tebus DO. 

d. Membuat surat tugas dan surat kuasa Bea Cukai. 

9. Marketing  
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a. Bertugas menawarkan jasa pelayanan pengiriman barang impor dengan 

peti kemas dengan tarif harga ( Freight ) yang kompetitif dan 

menguntungkan baik bagi perusahaan dan konsumen. 

10. Staf Operasional  

a. Menerima dokumen dari bagian dokumen impor  

b. Merencanakan, mengorganisasikan, dokumen secara keseluruhan 

untuk proses custom clearance (pengurusan dokumen kepabeanan) 

c. Melaporkan seluruh kegiatan yang direncanakan atau yang telah 

dilaksanakan pada custom clearance kepada Impor Dept. 

d. Mengawasi proses pemuatan atau bongkar barang hingga ke tempat 

tujuan. 

11. Operasional 

a. Membantu dalam proses pengambilan dokumen, surat pengantar, surat 

D/O maupun B/L yang sesuai pada perusahaan terkait. 

b. Menebus DO ( Delivery order ) ke pelayaran. 

c. Survey container, survey tempat. 

d. Setor pajak ke bank. 

e. Lapor pajak. 

4.1.4 Kepegawaian 

Dalam melakukan kegiatan operasional setiap perusahaan tidak dapat 

melepaskan diri dari keberadaan tenaga kerja yang bertindak sebagai pelaksana, 

walaupun hanya sebagai pelaksana namun keberadaan tenaga kerja ini merupakan 
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subyek dalam kegiatan perusahaan baik sebagai faktor produksi ataupun sebagai 

penggerak. Dengan begitu sumber daya manusia adalah merupakan asset perusahaan 

yang perlu diperhatikan keberadaannya. Tenaga kerja atau karyawan yang bekerja 

pada perusahaan yaitu : karyawan tetap. 

1. Karyawan Tetap  

Karyawan yang diberikan upah atau gaji secara tetap setiap bulan. Karyawan 

akan diangkat sebagai karyawan tetap setelah melewati masa training selama 3 bulan. 

4.1.5 Kepegawaian Berdasarkan Unit Kerja, Umur, Tingkat Pendidikan,    

Masa Kerja, dan Jenis Kelamin 

Berikut adalah data karyawan Internal Sales Department, berdasarkan unit 

kerja, umur, tingkat pendidikan, masa kerja dan jenis kelamin 

Tabel 4.2 

No. 

 

      Nama Unit Kerja Umur Tingkat 

Pendidikan 

Masa 

Kerja 

 

L/P 

 

1 Wina 

Kurniawati 

Accounting & 

Keuangan 

26 D2 8 P 

2 Dewi Sartika Umum dan 

Administrasi 

31 SMA 11 P 

3 Yuliana Impor Dept 27 SMA 8 P 

4 Desy Raswati Dokumen Impor 21 SMK 1 P 

5 Merry Marketing 28 SMA 2 L 

6 Ripan Staf Operasional 

Impor 

30 SMA 9 L 

7 Udin Operasional  25 SMA 8 L 

8 Rudi Operasional 23 SMA 7 L 
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4.1.6  Fasilitas Yang Dimiliki 

PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi memiliki beberapa fasilitas yaitu  

1. Memiliki gedung tempat usaha di Jl. Mangga Besar VIII No. 51, Jakarta Barat. 

2. Memiliki gudang yang berfungsi sebagai tempat penampungan barang 

di Jalan Raya Serang km.28 Ds. Cangkudu Kec. Balaraja Tangerang. 

3. Memililik Forklift Toyota & Forklift Dalian untuk di gudang  

4. Komputer Sistem EDI (Electronic Data Interchange) modul PIB dan PEB 

versi 5. 

5. Memiliki 2 mobil box dan 3 sepeda motor untuk kegiatan operasional 

perusahaan. 

6. Penerapan sistem pertukaran data elektronik untuk pengurusan dokumen 

kepabeanan. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Deskripsi Analisis Data  

Analisis data dilakukan pada penelitian in yakni analisis model regresi linier 

sederhana. Data yang tersedia bagi Variabel dependen yaitu Penjualan kredit dan 

variable indipenden yaitu laba. Analisa dilakukan dengan menguji pengaruh variable 

independen tersebut terhadap variabel dependen secara parsial melalui Uji Statistik t 

dengan menggunakan model regresi linier sederhana program SPPS 23.00 for 

windows. 
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4.2.2      Hasil Uji Asumsi Kasik 

  Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih 

dahuluan memenuhi uji asumsi klasik. Uji Asumsi dalam penelitian ini terdiri dengan  

uji normalitas  

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas Data  

  Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variable penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada beberapa cara untuk 

mendeteksi apakah residul berdistribusi normal atau tidak yaitu salah satunya dengan uji 

analisis Kolmogorov-Smirno 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov SPSS 23 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 10 

Normal Parametersa,b Mean .0000034 

Std. Deviation 18290488811.338898

00 

Most Extreme Differences Absolute .198 

Positive .198 

Negative -.137 

Test Statistic .198 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a.Test distribution is Normal 

b.Calculated from data 

c. Lilliefors Significance Correction 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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 Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai 

signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar 0,05. Maka berdasarkan 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test diatas, dapat 

disimpukann bahwa data yang digunakan adalam penelitian ini berdistribusi normal. 

4.2.3 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 
 Dari tabel di atas ditemukan bahwa regresi linier sederhana yang dihasilakan 

adalah Y= -344691251,853 + 0,033X, Nilai konstanta  -344691251,853 memberi arti 

besarnya laba . Saat nilai X (penjualan kredit) sama dengan 0 maka Y (laba) yang 

didapat -344691251,853. Koefisien regresi sebesar 0,033 memberi arti bahwa jika 

terjadi peningkatan nilai penjualan kredit sebesar 1 satuan maka laba akan meningkat 

sebesat 0,033 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -344691251.853 264770517.133  -1.302 .229 

Penjualan Kredit .033 .004 .952 8.767 .000 

a. Dependent Variable: Laba 
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4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan 

pengaruh variable independen secara bersama-sama terhadap dependen. Dari hasil 

analisis determinasi dapat dilihat pada outpot model summary dari hasil analisis regresi 

linier sederhana. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 

.952a .906 .894 677070580.46908 

a. Predictors: (Constant), Penjualan Kredit 

    Sumber : Hasil olahan data SPSS 

 
 Berdasarkan tabel tersebut diatas yakni hasil olahan data korelasi, Nampak 

bahwa nilai koefisien korelasien korelasi atau R = 0,952 atau bernilai positif yang 

menunjukan bahwa penjualan kredit mempunyai hubungan yang kuat terhadap 

peningkatan laba yakni sebesar 0,952 atau mendekati 1. Sedangkan nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,906 yang diartikan bahwa sebsar 90,6%  penjualan kredit 

dipengaruh oleh laba, sedangkan sisanya sebasar 9,4% dipengaruhi oleh variable lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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4.2.5 Uji Hipotesis 

 Rancangan penguji hipotesis ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh variable independen (X) dengan indicator Penjualan kredit terhadap laba ( Y 

) sebagai varriabel dependen. Hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut: 

4.2.5.1  Hasil Uji T ( Signifikasi Secara Parsial ) 

Uji signifikasi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel 

independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Dalam regresi linear 

sederhana, hal ini perlu dilakukan karena variabel independen memberi pengaruh yang 

berbeda-beda dalam model. Uji hipotesis dengan uji t dilakukan dengan 

membandingkan antara “t hitung dengan t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 

0,05/2=0,025 dengan derajat kebebasan df=n-k-1 atau df=10-1-1=8 dimana n adalah 

jumlah periode dan k adalah jumlah variable. 

Kriteria  pengujian yang digunakan adalah : 

a. Jika t hitung > t tabel atau statistik < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.  

b. Jika t hitung < t tabel atau statistik > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Hasil perhitungan Uji t dengan mengguan SPSS Versi 23 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -344691251.853 264770517.133  -1.302 .229 

Penjualan Kredit .033 .004 .952 8.767 .000 

a. Dependent Variable: Laba 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai t statistik variabel penjualan kredit sebesar 

0,000 yang berarti < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Dan penelitian ini dilakukan oleh Ulfah Zahara yang 

melakukan penelitian pada yang menyatakan bahwa ada pengaruh penjulan terhadap 

laba. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat di peroleh beberapa 

kesimpulan yang dapat di ambil dari hasil penelitian terhadap variabel pengaruh 

penjualan kredit dan laba operasi pada PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi dengan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan tingkat penjualan pada PT. Sumber Alam Cipta Makmur Abadi 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun dengan rata-

rata pertahunna sebesar Rp. 41.113.611.447  

2. Gamabaran Laba pada PT.Sumber Alam Cipta Makmur Abadi berada dalam 

keadaan kecenderungan naik yang meningkat dengan rata – rata laba setiap 

tahunnya adalah 11% 

3. Berdasarkan hasil uji variable Penjualan kredit (X) dan laba (Y) dan dimasukan 

ke dalam model regresi linier sederhana, diperoleh hubungan antara penjualan 

kredit dengan laba adalah sebagai berikut :Y= -344691251,853 + 0,033X 

dengan mendapat hasil signifikan 0,01 dibawah 0,05 maka disimpulkan 

pengaruh penjualan kredit terhadap laba terjadi signifikan. R Square pada 

model regresi bernilai 0,952 menunjukan pengaruh penjualan kredit 
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berpengaruh terhadap laba sebesar 90,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variable-variabel lain yang tidak termasuk dalam model pnelitian ini 

5.2   Saran 

Penulis memberikan saran pembahasan, analisi serta kesimpulan yang dapat 

ditarik, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dapat menekan biaya pengeluaran agar mendapat hasil laba yang tinggi 

2. Harus meningkatkan besarnya volume penjualan yang tercapai agar laba 

yang diperoleh perusahaan  maksimal. Dengan meningkatkan kualitas 

produk dan menjual  produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

3. Menetapkan kebutuhan modal kerja yang tidak terlalu besar dan 

meningkatkan volume penjualan serta memperhatikan besarnya asset tetap, 

hutang jangka panjang, dan harga pokok penjualannya. 

 

 



 

58 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat. 

Samryn, L. M. 2014. Pengantar Akuntansi. Edisi IFRS. Jakarta: Rajawali Pers 

Nurcahyono, Fendy.2012.Pembangunan Aplikasi Penjualan dan Stok Barang Pada  

Toko Nuansa Elektronik Pacitan. Jurnal Sentra Penelitian Engineering dan  

Edukasi (SPEED). Pacitan. ISSN : 1979-9330 Vol.4 No.3-2012. Diakses pada  

tanggal 6 Oktober 2017. 

Tjiptono Fandy,2001.Strategi Pemasaran. Edisi Pertama. Andi Ofset.Yogyakarta 

Kusnadi, 2000, Akuntansi Keuangan Menengah (Prinsip, Prosedur, dan Metode),  

Edisi Keduapuluhsatu, jakarta: Salemba Empat 

Soemarso S.R.2006.”Akuntansi Suatu Pengantar”.Salemba Empat : Jakarta 

Hasibun, H. Malayu S.P., 2007, Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Mulyono Teguh Pudjo ( 2007 ) Manajemen Perkreditan Bagi Perbankan. Komersil  

Yogyakarta. 

Baridwan, Zaki. 2011. Intermediate Accounting Edisi 8. Yogyakarta : BPFE. 

Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi.  Jakarta : Salemba Empat. 

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 

Romney, Marshall B., dan Pau John Steinbart. 2015. Accounting Infomation Systems,  

13th Ed. England: Pearson Educational Limited. 

Mulyadi. 2012. Akuntansi Biaya. Edisi ke-5. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: STIM 

YKPN. 

V. Wiratna. (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 

V. Wiratna. (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 

Mulyadi. 2013.Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat,  

Jakarta. 

Agusti dan Pertiwi (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme  

Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik  

SeSumatera). Jurnal Ekonomi Volume 21. 

Harahap Sofyan Syafri (2011), Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali  

Pers. 

Utari, Dewi, dkk. 2014. Manajemen Keuangan : Kajian Praktik dan Teori dalam   

Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan. Jakarta : Mitra Wacana Media 

Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat 

 



59 
 

 
 

Anis Chariri dan Imam Gozali, 2003. Teori Akuntansi, Badan Penerbit Universitas  

Diponegoro, Semarang. 

Sugiyono, 2013, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.  (Bandung:  

ALFABETA) 

Harahap, Sofyan Syafri. 2009. “Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan”. Jakarta: Raja  

Grafindo Persada 

Suwardjono. 2008. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan.  Yogyakarta:  

BPFE. 

Nazir , Moh (2006), Desain penelitian, Cetakan ke dua, Penerbit Erlangga, Jakarta 

Sugiyono, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta 

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,  

dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan  

R&D. Bandung: Alfabeta 

Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial  

Least Square (PLS). Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas  

Diponegoro. 

Nafarin, M. 2015. Penganggaran Perusahaan. Edisi tiga. Jakarta: Salemba Empat 

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka  

Cipta. 

Agustina, Zulfikar .2014. Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume  

Pembiayaan yang Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  

Seminar Nasional dan Call of Paper Program Study Akuntansi FEB UMS, 13. 

https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-

spss.html 

https://www.spssindonesia.com/2017/03/uji-analisis-regresi-linear-sederhana.html 

https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html 

 

 

https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-spss.html
https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-spss.html
https://www.spssindonesia.com/2017/03/uji-analisis-regresi-linear-sederhana.html
https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html


 

 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 1 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov SPSS 23 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 10 

Normal Parametersa,b Mean .0000034 

Std. Deviation 18290488811.338898

00 

Most Extreme Differences Absolute .198 

Positive .198 

Negative -.137 

Test Statistic .198 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a.Test distribution is Normal 

b.Calculated from data 

c. Lilliefors Significance Correction 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Lampiran 2 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -344691251.853 264770517.133  -1.302 .229 

Penjualan 

Kredit 
.033 .004 .952 8.767 .000 

a. Dependent Variable: Laba 



 

 

 

Lampiran 3 Hasil Uji Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 

.952a .906 .894 677070580.46908 

a. Predictors: (Constant), Penjualan Kredit 
 

 

Lampiran 4 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -344691251.853 264770517.133  -1.302 .229 

Penjualan 

Kredit 
.033 .004 .952 8.767 .000 

a. Dependent Variable: Laba 



 

 

 

Lampiran 5 Laporan Keunagan 2009 – 2018 
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