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ABSTRAK
PT. Calispo Multi Utama Medan merupakan perusahaan dagang yang salah satu kegiatan
usahanya adalah bergerak dalam bidang distributor spare part. Penjualan kredit
merupakan kebijakan yang ditempuh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan
volume penjualan yang diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan laba perusahaan.
Tujuan dari penelitian antara lain : Untuk mengetahui kebijakan kredit yang diterapkan
di PT. Calispo Multi Utama Medan. Sedangkan manfaat Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian yang serupa di masa
yang akan datang., Dapat memberikan sumbangan bagi perusahaan agar memperoleh
manfaat dari penerapan sistem dan prosedur penjualan kredit dalam memahami
pengendaliaan pemasaran agar tujuan yang diharapkan untuk peningkatan profitabilitas
dapat tercapai.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh penjualan
kredit terhadap profitabilitas, maka digunakan koefisien determinasi dan uji “t”. Untuk
mengetahui berapa besar pengaruh antara variabel penjualan kredit dan profitbilitas,
maka digunakan analisis regresi linier sederhana. Dalam mengelolah data menggunakan
program SPSS.
Berdasarkan analisis regresi linier sederhana sebesar Y = 0,341 + 4,678 -10x, berarti ini
menunjukkan bahwa jika setiap perubahan penjualan kredit naik sebesar
0,0000000004678. Sedangkan dalam pengujian koefisien determinasi adalah sebesar R
Square = 95,1 % itu berarti pengaruh antara variabel penjualan kredit dengan variabel
profitabilitas yaitu sebesar 95,1 %, sedangkan sisanya 4,9 % dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji statistik t
menunjukkan bahwa penjualan kredit berpengaruh terhadap profitabilitas (0,005 <
0,05).
Kata Kunci : Penjualan Kredit, Profitabilitas
PENDAHULUAN
Kemampuaan
perusahaan
untuk
mencapai laba sering disebut dengan
istilah Profitabilitas. Sedangkan Rasio
Profitabilitas ini juga menunjukkan
efisiensi perusahaan.Namun dibalik itu
cara penjualan kredit ini juga

mengandung resiko bagi si penjual
terutama yang berhubungan dengan
ketidakmampuan sipembeli melakukan
pembayaran, atau sipembeli sengaja
memperlambat
pembayaran
hutangnya, sehingga menimbulkan
biaya tambahan dalam menagihnya,
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dan harapan profit yang diinginkan
tidak tercapai sesuai target yang telah
ditetapkan
perusahaan,
akibatnya
terdapat perkiraan piutang ragu-ragu,
dan bahkan tak jarang terjadi perkiraan
piutangtak
tertagih
sehingga
perusahaan
mengambil
kebijakan
menghapus hutang pelanggan yang
bersangkutan. Bahkan jika diperhatikan
saat ini,penawaran penjualan kredit dari
perusahaan-perusahaan
dagang
semakin meningkat
Saputri (2011 : 102) menyatakan
bahwa:
Penjualan kredit lebih banyak dipilih
oleh para pembeli karena pembayaran
untuk pembelian barang dapat ditunda,
selain pembeli maka perusahaan juga
mendapat keuntungan dari adanya
penjualan kredit ini karena perusahaan
akan mendapatkan pendapatan lebih
besar dibandingkan dengan penjualan
secara tunai. Penjualan kredit dilakukan
dalam upaya meningkatkan volume
penjualan. Dengan penjualan yang terus
meningkat diharapkan laba perusahaan
meningkat.
PT. Duta Putra Sumatra Utara meraih
pangsa pasar yang luas oleh kebijakan
penjualan kredit, dimana dapat
meningkatkan volume penjualan dan
pada umumnya laba pun meningkat.
Maka inilah yang mendasari penelitian
ini sejauh mana pengaruh penjualan
kredit
ini
dengan
profitabilitas
diperusahaan
yaitu
dengan
menggunakan
rasio
Return
on
Investment (ROI). Dari hasil penelitian
langsung di perusahaan akan dapat
memberikan manfaat kepada penulis
dan juga kepada perusahaan.
Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan diatas maka rumusan masalah
adalah Apakah Penjualan Kredit

Berpengaruh Terhadap Profitabilitas
Perusahaan PT. Calispo Multi Utama
Medan ?
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian antara lain :
1. Untuk mengetahui kebijakan kredit
yang diterapkan di PT. Calispo Multi
Utama Medan.
2. Untuk mengetahui berapa besar
pengaruh penjualan kredit yang
diterapkan di PT. Calispo Multi
Utama Medan dalam meningkatkan
profitabilitas perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah kebijakan
penjualan
kredit
dapat
mengamankan aset perusahaan.
Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan dan bahan
pertimbangan bagi penelitian yang
serupa di masa yang akan datang.
2. Dapat memberikan sumbangan bagi
perusahaan
agar
memperoleh
manfaat dari penerapan sistem dan
prosedur penjualan kredit dalam
memahami
pengendaliaan
pemasaran agar tujuan yang
diharapkan
untuk
peningkatan
profitabilitas dapat tercapai.
3. Penelitian ini diharapkan juga dapat
memperluas wawasan manajemen
akan
penting
nya
prosedur
penjualan dan sebagai bahan
pertimbangan, untuk mengadakan
perbaikan agar dapat meningkatkan
penjualan perusahaan.
STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Penjualan Kredit
Penjualan kredit merupakan salah satu
kebijakan
yang
ditempuh
oleh
perusahaan dengan tujuan untuk
meningkatkan volume penjualan yang
diharapkan dapat diikuti dengan
peningkatan laba. Pada penjualan kredit
berarti pembayaran dilakukan beberapa
lama setelah barang diterima oleh
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pelanggan.
Maka
perusahaan
mempunyai tagihan kepada pelanggan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang
telah disepakati. Hal ini berdampak
makin besarnya dana yang tertanam
dalam
bentuk
piutang
karena
pembayarannya
tertunda.
Dan
kemungkinan besar akan ada resiko
pelanggan tidak membayarnya ataupun
membayarnya tetapi lebih lambat dari
jangka waktu kredit yang telah
ditetapkan. Untuk menghindari tidak
tertagihnya piutang, maka setiap
penjualan kredit yang pertama kepada
seorang pembeli terlebih dahulu
perusahaan meninjau apakah dapat
atau tidaknya calon pembeli tersebut
diberi kredit.
Azhar,
Maksum
(2010
:
91)
mengemukakan bahwa yang dimaksud
dengan penjualan kredit adalah sebagai
berikut :
Penjualan
kredit
adalah
sistem
penjualan
dimana
pada
saat
penyerahaan barang, pembayarannya
dilakukan seluruhnya atau sekaligus
tetapi tidak pada saat barang
diserahterima, melainkan dalam jangka
yang relatif lebih lama dari penjualan
tunai.
Mulyadi (2008 : 210) “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”.
Soemarso (2002 : 338) mengemukakan
bahwa
yang
dimaksud
dengan
penjualan kredit adalah sebagai berikut:
Penjualan kredit merupakan kebiasaan
bagi perusahaan untuk memberikan
kelonggaran kepada para pelanggan
pada waktu melakukan penjualan.
Kelonggaran-kelonggaran
yang
diberikan, biasanya dalam bentuk

memperbolehkan
para
pelanggan
tersebut membayar kemudian atas
penjualan barang atau jasa yang
dilakukan.
Dari pendapat para ahli yang
dikemukakan diatas, maka disimpulkan
bahwa
Penjualan
kredit
adalah
merupakan kegiatan bisnis yang
dilakukan oleh perusahaan atas
penyerahan barang atau jasa kepada
konsumen
dengan
memberikan
kelonggaran waktu yang relatif lebih
lama dari penjualan tunai dalam
melakukan
pembayaran
atas
penerimaan barang atau jasa yang
dilakukan.
Dalam penjualan kredit tentu saja
terdapat syarat pembayaran dalam
penjualan atau pembelian secara kredit
merupakan aturan pembayaran yang
dibuat oleh penjual tentang besarnya
potongan tunai, waktu tenggang
mendapatkan potongan tunai dan
waktu tenggang pelunasan kredit tanpa
potongan tunai. Berikut ini syarat
pembayaran yang digunakan dalam
penjualan kredit, yaitu :2/10, n/30,
syarat pembayaran kredit dengan
ketentuan, jika pembeli melunasi
utangnya pada tenggang waktu
potongan yaitu 10 hari setelah
terjadinya transaksi akan mendapatkan
potongan sebesar 2 % dari jumlah
pembelian, sedangkan jatuh tempo
pelunasan utang selama 30 hari setelah
terjadinya transaksi.
Pemberi Angka Kredit
Pemberi angka kredit merupakan
proses perhitungan suatu peringkat
angka untuk mengukur keseluruhan
kemampuan seorang dalam membayar
kredit yang didasarkan pada informasi
yang dikumpukan, kredit yang diberikan
atau ditolak berdasarkan hasil angka
kredit
tersebut
yaitu
dengan
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pembobotan rata-rata data keuangan
dan karakteristik kredit.
Tabel Perhitungan Angka Kredit
Karakteristik Keuangan &
Kredit

Angka
(0 s/d 100)
(1)

Bobot yang
ditentukan
(2)

Bobot Angka
{(1) x (2)}
(3)

Referensi kredit
Kepemilikan rumah
Tingkat pendapatan
Riwayat pembayaran
Lamanya dialamat terakhir
Lamanya
dipekerjakan
terakhir
Total angka kredit

80
100
70
80
80
90
1.00

0,15
0,15
0,25
0,25
0,10
0,10
81,50

12
15
17,5
20
8
9

Sumber : Dermawan, 2012
Tabel Standar Angka Kredit
Angka Kredit
>75
65-75

Tindakan
Dapat diberikan kredit.
Dapat diberikan kredit tetapi terbatas
jika pelaksanaanya baik setelah satu
tahun dapat diberikan kredit sesuai
standar kredit.
<65
Ditolak.
Bila standar kredit perusahaan 75, maka debitur bisa mendapatkan kredit
Sumber : Dermawan, 2012
Perusahaan yang bergerak dibidang
penjualan
kredit
sering
terjadi
pelanggan piutang usahanya telah lewat
jatuh meskipun telah melakukan seleksi
dan analisa kredit terhadap pelanggan.
Penjualan barang atau jasa yang
diberikan kepelanggan mengandung
suatu resiko bagi peusahaan yang
menyebabkan
kerugian
bagi
perusahaan baik waktu pembayaran
atau kerugian dalam bentuk uang.
Salah satu penyebabnya adalah dengan
makin lamanya periode rata-rata akibat
kurang efektif program penagihan yang
dilakukan.
Jika
dibiarkan
maka

perusahaan akan mengalami kerugian
akibat dari meningkatnya pelanggan
yang
menunggak
pembayarannya
kepada perusahaan. Untuk mengatasi
masalah tersebut perusahaan harus
berusaha
untuk
menyelesaikan
persoalan yang dihadapi.
Dermawan (2012 : 270) “Apabila
pelanggan terlambat untuk membayar
tagihannya,
perusahaan
perlu
mengambil tindakan nyata untuk
menyelamatkan kredit tersebut agar
tidak macet”. Tindakan atau kebijakan
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yang dapat dilakukan meliputi hal-hal
berikut :
a. Teguran yang berlaku melalui surat
atau telepon. Teguran ini dapat
bersifat mengingatkan, misalnya
sebelum kredit jatuh tempo,
pelanggan ditelepon dengan teguran
halus. Kemudian, teguran dapat juga
bersifat menyuruh nasabah untuk
segera membayar dan memastikan
tanggal kapan pelanggan akan
membayar
b. Apabila melalui teguran baik surat
maupun telepon sudah tidak
ditanggapi,
perusahaan
dapat
menyerahkan ke badan penagihan
(collection agency), semacam debt
collector untuk menagih kredit
tersebut hingga tertagih.
Dari beberapa pendapat para ahli maka
penulis menyimpulkan bahwa bagi
pelanggan yang melewati batas waktu
jatuh tempo pembayarannya, maka
perusahaan
selalu
mengingatkan
pelanggan sebelum jatuh tempo,
memberi teguran yang baik melalui
surat atau telepon serta memastikan
tanggal
kapan
pelanggan
akan
membayar. Langkah selanjutnya adalah
mendatangi pelanggan jika melalui
teguran telepon juga tidak ditanggapi,
tetapi jika pelanggan juga tidak ada
realisasinya, maka perusahaan dapat
menyerahkan ke badan penagihan
seperti debt collector untuk menagih
kredit tersebut hingga tertagih.
Tujuan Penjualan Kredit
Terdapat beberapa tujuan perusahaan
dagang dalam memberikan kredit.
Kasmir (2010 : 293) menyatakan tujuan
dalam memberikan kredit antara lain:
1. Untuk meningkatkan penjualan
2. Untuk meningkatkan laba
3. Untuk menjaga loyalitas pelanggan.

Meningkatkan
penjualan
dapat
diartikan agar omset penjualan
meningkat atau bertambah dari waktu
ke waktu. Dengan penjualan kredit
diharapkan penjualan dapat meningkat
mengingat sebagian besar pelanggan
kemungkinan tidak mampu membeli
secara tunai. Terkadang pembeli juga
ingin mencoba lebih dulu produk
ditawarkan sebelum menjadi pelanggan
tetap, namun pembayaran tidak secara
tunai. Bagi perusahaan yang hendak
melakukan perluasan pasar, hal ini
penting dilakukan untuk mengalahkan
persaingannya,
meskipun
juga
melakukan kebijakan yang sama.
Meningkatkan penjualan memang tidak
identik dengan meningkatkan laba atau
keuntungan. Namun dalam prakteknya,
apabila
penjualan
meningkat,
kemungkinan
besar
laba
akan
meningkat pula. Hal ini terlihat dalam
omset penjualan yang dimilikinya. Jadi
dengan
memberikan
kebijakan
penjualan barang secara kredit akan
mampu
meningkatkan
penjualan
sekaligus keuntungan.
Menjaga loyalitas pelangganartinya
terkadang tidak selamanya pelanggan
memiliki dana tunai untuk membeli
barang dengan alasan tertentu sehingga
jika dipaksakan, mungkin pelanggan
tidak akan membeli produk kita, bahkan
tidak menutup kemungkinan berpindah
ke perusahaan lain. Oleh karena itu,
untuk mempertahankan pelanggan,
perusahaan
dapat
memberikan
pelayanan penjualan secara kredit.
Prosedur Penjualan Kredit
Mulyadi (2008 : 5) “Prosedur
merupakan urutan kegiatan klerikal
yang biasanya melibatkan beberapa
orang dalam satu departemen atau
lebih yang dibuat untuk menjamin

Volume VII | Nomor 6 | Nopember 2021

132

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
penanganan secara seragam terhadap
transaksi perusahaan yang terjadi”.
Baridwan, Zaki (2009 : 30) menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan prosedur
adalah sebagai berikut :
Prosedur merupakan suatu urutanurutan pekerjaan kerani (Clerical),
biasanya melibatkan beberapa orang
dalam suatu bagian atau lebih, disusun
untuk menjamin adanya perlakuan yang
seragam transaksi-transaksi perusahaan
yang sedang terjadi.
Dari pendapat yang dikemukan oleh
para ahli, maka penulis dapat
menyimpulkan
bahwa
prosedur
penjualan kredit merupakan urutan
kegiatan usaha secara tersusun yang
dilakukan pada penjualan kredit yang
melibatkan beberapa orang dalam satu
bagian atau lebih sehingga adanya
penangganan secara seragam terhadap
transaksi-transaksi perusahaan terjadi.
Prosedur
penjualan
kredit
juga
melibatkan beberapa bagian dalam
perusahaan dengan maksud agar
penjualan yang terjadi dapat diawasi
dengan baik. Suatu prosedur penjualan
kredit yang baik melibatkan bagianbagian yaitu sebagai berikut:
1. Bagian pesanan penjualan
a. Menerima pesanan atau surat
order dari langganan atau
pembeli. Untuk penjualan kredit
pesanan
harus
mendapat
persetujuan dari bagian kredit.
b. Melengkapi pesanan seperti
ukuran,
spesifikasi
teknik,
mencatumkan
pihak
yang
menanggung
biaya
pengangkutan, membuat surat
perintah pengiriman barang.
c.
Menghitung
harga,
mencantumkan nomor perintah
pengiriman disurat pesanan,
mengarsip
surat
pesanan

berdasarkan abjad, mengirim
lembaran pertama surat perintah
pengiriman barang kebagian
pengiriman, lembar kedua ke
gudang, dan mengarsip lembar
ketiga berdasarkan nomor urut.
d. Membandingkan faktur dengan
surat
perintah
pengiriman,
menuliskan nomor dan tanggal
surat pengiriman.
2. Bagian kredit
a. Meneliti status kredit dan
memberikan otoritas diterima
atau ditolaknya permohonan
kredit yang diajukan pelanggan.
Bagian kredit menggunakan
catatan yang dibuat oleh bagian
piutang kepada setiap bagian
piutang kepada setiap pelanggan
mengenai sejarah kreditnya,
jumlah maksimal dan ketentuan
waktu pembayaran.
b. Membuat formulir surat perintah
pengiriman yang diterima bagian
pesanan penjualan yang berisi
persetujuan kredit.
c. Membuat bukti memorial atas
dasar
keputusan
direktur
keuangan untuk penghapusan
piutang yang sudah tidak dapat
ditagih.
3. Bagian gudang
a. Menyimpan
barang
danmenyiapkan barang yang
dipesan oleh pelanggan.
b. Menyerahkan barang ke fungsi
pengiriman.
4. Bagian pengiriman barang
a. Mengirimkaan barang kepada
pembeli sesuai dengan surat
perintah
pengiriman
yang
diterimanya
dari
bagian
penjualan.
b. Mengirimkan kembali barangbarang kepada penjual yang
keadaannya tidak sesuai dengan
yang dipesan. Pengembalian ini
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dilakukan apabila ada debit untuk
retur pembelian.
5. Bagian penagihan
a. Membuat dan mengirimkan faktur
penjualan kepada pelanggan.
b. Menyediakan copy faktur bagi
kepentingan transaksi penjualan
oleh bagian akuntansi.
Pengertian Profitabilitas
Profitabilitas merupakan kemampuan
suatu perusahaan untuk mendapatkan
keuntungan dalam suatu periode
tertentu. Pengertian yang sama
disampaikan oleh Husnan (2001)
“Profitabilitas adalah kemampuan suatu
perusahaan
dalam
menghasilkan
keuntungan (profit) pada tingkat
penjualan”. Sedangkan Agus, Sartono
(2001 : 122) “Profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan memperoleh
laba dalam hubungannya dengan
penjualan, total aktiva, maupun modal
sendiri dan satu-satunya ukuran
profitabilitas yang paling penting adalah
laba bersih”.
Profitabilitas juga mempunyai arti
penting dalam usaha mempertahankan
kelangsungan hidupnya dalam jangka
panjang,
karena
profitabilitas
menunjukkan apakah badan usaha
tersebut mempunyai prospek yang baik
di masa yang akan datang. Dengan
demikian setiap badan usaha akan
selalu
berusaha
meningkatkan
profitabilitasnya, karena semakin tinggi
tingkat profitabilitas suatu badan usaha
maka kelangsungan hidup badan usaha
tersebut akan lebih terjamin.
Dari pendapat ahli yang dikemukan
diatas, maka penulis menyimpulkan
bahwa profitabilitas adalah merupakan
kemampuan perusahaan menggunakan
aktivanya dalam hubungannya dengan
penjualan, total aktiva, serta modal
sendiri
secara
produktif
untuk

menghasilkan laba selama periode
tertentu.
Melalui
kemampuan
perusahaan tunai maupun kredit
dengan tujuan untuk meningkatkan
penjualan, maka akan meningkatkan
laba
(profit)
yang
diharapkan
perusahaan.
Pengertian Rasio Profitabilitas
Penggunaan rasio ini menunjukkan
efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio
profitabilitas dapat dilakukan dengan
menggunakan perbanding anantara
berbagai komponen yang ada dilaporan
keuangan neraca dan laporan laba rugi.
Rasio Profitabilitas ini sering disebut
sebagai salah satu alat ukur kinerja
manajemen.
Rasio
profitabilitas
digunakan untuk mengukur efisiensi
penggunaan aktiva perusahaan yang
dapat
dikaitkan dengan tingkat
penjualan yang dapat diciptakan.
Rasio Profitabilitas adalah merupakan
ukuran dari kemampuan menghasilkan
laba perusahaan. Untuk mengukur dari
kemampuan laba perusahaan, maka
penulis menggunakan rasio Return On
Investment (ROI), artinya rasio yang
menunjukkan hasil atas jumlah aktiva
yang digunakan dalam perusahaan. ROI
juga merupakan suatu ukuran tentang
efektivitas
manajemen
dalam
mengelola investasinya.
Rumus untuk mencari ROI adalah
sebagai berikut :
Return On Investment (ROI) = Earning After Interest and Tax × 100 %
Total Assets

Tujuan Rasio Profitablitas
Tujuan penggunaan rasio profitabilitas
bagi perusahaan, maupun bagi pihak
luar perusahaan, yaitu sebagai berikut :
1. Untuk mengukur atau menghitung
laba yang diperoleh perusahaan
dalam suatu periode tertentu.
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2. Untuk menilai posisi laba perusahaan
tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba
dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai produktivitas seluruh
dana perusahaan yang digunakan
baik modal pinjaman maupun modal
sendiri.
Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas
Sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai, terdapat beberapa rasio
profitabilitas yang dapat digunakan.
Masing-masing
jenis
profitabilitas
digunakan
untuk
menilai
serta
mengukur posisi keuangan dalam suatu
periode tertentu atau untuk beberapa
periode.
Penggunaan seluruh atau sebagian rasio
profitabilitas tergantung dari kebijakan
manajemen. Jelasnya, semakin lengkap
jenis rasio yang digunakan, semakin
sempurna hasil yang akan dicapai.
Artinya pengetahuaan tentang kondisi
dan posisi profitabilitas perusahaan
dapat diketahui secara sempurna.
Agus, Sartono (2001 : 132) menyatakan
bahwa dalam prakteknya, jenis-jenis
rasio
profitabilitas
yang
dapat
digunakan adalah :
1. Profit Margin (Profit Margin on Sales)
Rasio Profit Margin atau Profit Margin
on Sales atau juga margin laba atas
penjualan merupakan salah satu rasio
yang digunakan untuk mengukur
margin laba atas penjualan. Cara
pengukuran rasio ini adalah dengan
membandingkan laba bersih setelah
pajak dengan penjualan bersih.
Terdapat 2 (dua) rumus untuk mencari
Profit Margin, yaitu sebagai berikut :
a. Untuk Margin laba kotor dengan
rumus :
Profit Margin = Penjualan Bersih – Harga pokok Penjualan
Sales

Margin laba kotor menunjukkan laba
yang relatif terhadap perusahaan,
dengan cara penjualan bersih dikurangi
dengan harga pokok penjualan. Rasio ini
merupakan cara untuk penetapan harga
pokok penjualan.
b. Untuk Margin laba bersih dengan
rumus :
Net Profit Margin = Earning After Interest and Tax
Sales

Margin laba bersih merupakan ukuran
keuntungan dengan membandingkan
antara laba setelah bunga dan pajak
dibandingkan dengan penjualan. Rasio
ini menunjukkan pendapatan bersih
perusahaan atas penjualan.
Baik Profit Margin on Sales maupun Net
Profit Margin apabila rasio nya tinggi ini
menunjukkan kemampuan perusahaan
menghasilkan laba yang tinggi pada
tingkat penjualan tertentu, sebaliknya
kalau rasionya rendah menandakan
penjualan yang terlalu rendah untuk
tingkat biaya tertentu, atau biaya yang
terlalu tinggi untuk tingkat penjualan
tertentu, atau kombinasi dari kedua hal
tersebut. Rasio yang rendah bisa
menunjukkan ketidakefisienan
manajemen.
2. Hasil Pengembalian Investasi (Return
On Investment / ROI)
Hasil pengembalian investasi atau lebih
dikenal dengan nama Return On
Investment (ROI) atau return on total
asset
smerupakan
rasio
yang
menunjukkan hasil (return) atas jumlah
aktiva
yang
digunakan
dalam
perusahaan. ROI juga merupakan suatu
ukuran tentang efektivitas manajemen
dalam mengelola investasinya.
Disamping itu, hasil pengembalian
investasi menunjukkan produktivitas
dari seluruh dana perusahaan, baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
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Semakin kecil (rendah) rasio ini,
semakin kurang baik, demikian pula
sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan
untuk mengukur efektivitas dari
keseluruhan operasi perusahaan.
Rumus untuk mencari Return On
Investment / ROI adalah sebagai
berikut:
Return On Investment / ROI = Laba Setelah Pajak × 100 %
Total Assets

3. Hasil
Pengembalian
(ReturnOn Equity / ROE )

Ekuitas

Hasil pengembalian ekuitas atau Return
On Equity atau Rentabilitas modal
sendiri
merupakan
rasio
untuk
mengukur laba bersih sesudah pajak
dengan modal sendiri. Rasio ini
menunjukkan efesiensi penggunaan
modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini,
semakin baik. Artinya posisi pemilik
peusahaan semakin kuat, demikian pula
sebaliknya.
Rumus untuk mencari ReturnOn Equity
(ROE ) adalah :
Return On Equity ( ROE ) = Earning After Interest and Tax
Total Equity

Return on Equity (ROE) menjadi pusat
perhatian para pemegang saham,
karena berkaitan dengan modal saham
yang diinvestasikan untuk dikelola pihak
manajemen. ROE memiliki arti penting
untuk menilai kinerja keuangan
perusahaan dalam memenuhi harapan
pemegang saham.
4. Laba Per Lembar Saham Biasa
(Earning per Share of Common Stock)
Rasio laba per lembar saham atau
disebut juga rasio nilai buku merupakan
rasio untuk mengukur keberhasilan
manajemen
dalam
mencapai
keuntungan bagi pemegang saham.
Rasio yang rendah berarti manajemen
belum berhasil untuk memuaskan
pemegang saham, sebaliknya dengan

rasio yang tinggi, kesejahteraan
pemegang saham meningkat.
Keuntungan bagi pemegang saham
adalah jumlah keuntungan setelah
dipotong pajak. Keuntungan yang
tersedia bagi pemegang saham biasa
adalah jumlah keuntungan dikurangi
pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak
lain untuk pemegang saham prioritas.
Rumus untuk mencari Laba Per Lembar
Saham biasa adalah sebagai berikut :
Laba Per Lembar Saham = Laba Saham Biasa
Saham Biasa Yang Beredar

Rasio Return On Investment(ROI)
Return On Invesment (ROI) sering
disebut juga dengan Return On Total
Assets (ROA).Tandelilin (2010) “ROI
dipergunakan
untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan keuntungan dengan
penggunaan seluruh aktiva perusahaan
yang dimiliki”.
Rasio ini mengukur tingkat kembalian
investasi yang telah dilakukan oleh
perusahaan dengan menggunakan
seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya.
Rumus untuk mencari Return On
Investment (ROI)
adalah sebagai
berikut :
Return On Investment (ROI) = Laba Setelah Pajak × 100 %
Total Assets

Dalam
penelitian
ini
penulis
menggunakan
Rasio
Return On
Investment (ROI), artinya rasio yang
menunjukkan hasil atas jumlah aktiva
yang digunakan dalam perusahaan.
Maka disimpulkan ROI juga merupakan
suatu ukuran tentang efektivitas
manajemen investasinya. Disamping itu,
hasil
pengembalian
investasinya
menunjukkan produktivitas dari seluruh
dana perusahaan, baik modal pinjaman
maupun modal sendiri. Semakin kecil
(rendah) rasio ini, semakin kurang baik,
demikian pula sebaliknya. Artinya rasio
ini
digunakan
untuk
mengukur
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efektivitas dari keseluruhan operasi
perusahaan.
Pengaruh Penjualan Kredit Terhadap
Profitabilitas
Penjualan kredit merupakan penjualan
yang pembayarannya tidak diterima
sekaligus
(tidak
langsung
luas).
Pembayarannya bisa diterima melalui
dua tahap atau lebih.
Waluyo (2004:105) menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan penjualan kredit
yaitu sebagai berikut :
Penjualan kredit adalah metode
penjualan yang mana pembayarannya
dilakukan pada akhir atau melalui
tagihan dari bank jika pihak konsumen
akan menggunakan kartu kredit, atau
penjualan yang biasa maka pihak
konsumen akan menagih kerumah
konsumen.
Sedangkan Profitabilitas merupakan
kemampuan suatu perusahaan untuk
mendapatkan laba (keuntungan) dalam
suatu
periode
tertentu.
Rasio
profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dan
mencari keuntungan. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektifitas
manajemen suatu perusahaan.Hal ini
ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan
dari penjualan dan pendapatan
investasi.
Transaksi penjualan kredit diberikan
kepada pelanggan tanpa pembayaran
uang muka atau sering disebut Down
Payment (DP), dengan jangka waktu
berkisar antara 30 hari dan paling
lambat 90 hari.PT. Calispo Multi Utama
Medan juga melayani penjualan secara
tunai terutama untuk pelanggan yang
baru,
sedangkan penjualan kredit
diberikan kepada pelanggan lama atau

sudah beberapa kali melakukan
transaksi dengan perusahaan dan telah
memiliki reputasi baik dalam melunasi
hutangnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh
penulis bahwa penjualan kredit di PT.
Calispo Multi Utama Medan berjalan
dengan
baik,
terbukti
dengan
pembayaran dari pelanggan tidak
terdapat piutang macet, karena
menurut
peneliti
meskipun
adapembayaran yang tertunggak dari
pelanggan tetapi tidak dalam jangka
waktu yang lama dari tanggal jatuh
tempo. Sehingga perusahaan tidak
mencatat dalam piutang tak tertagih
dan menganggap piutang dapat tertagih
semua.Di PT. Calispo Multi Utama
Medan tidak memberikan diskon
kepada pelanggan yang melunasi lebih
cepat dari waktu jatuh tempo, dan
kepada pelanggan yang menunggak
pembayarannya tidak dikenakan denda.
Hipotesis
Perkembangan hipotesis dari penelitian
ini berdasarkan rumusan masalah
yangdikemukakan sebelumnya dan
tujuan yang ingin dicapai adalah
“Penjualan
Kredit
Berpengaruh
Terhadap Profitabilitas Perusahaan PT.
Calispo Multi Utama Medan”.
METODE PENELITIAN
Populasi
Menurut Sugiyono (2008 : 74)
mengemukakan bahwa Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas :
Obyek/subyek
yang
mempunyai
kwalitas dan kharakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.
Populasi
yang
digunakan penulis dalam penelitian ini
yaitu penjualan kredit pada perusahaan
PT.Calispo Multi Utama Medan tahun
2011 sampai 2015.
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Sampel
Menurut Sugiyono (2008 : 65)
menyatakan bahwa pengertian sampel
adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut.
Untuk
membuktikan
kebenaran
jawaban yang masih sementara
(hipotesis), maka peneliti melakukan
pengumpulan data pada objek tertentu,
karena objek dalam populasi terlalu
luas, maka peneliti menggunakan
sampel yang diambil dari populasi
tersebut.Maka teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah sampel
total. Jadi seluruh objek dalam populasi
diambil sebagai sampel.
Definisi Operasional Variabel
DefinisiOperasional adalah operasional
variabel yang didasarkan atas sifat hal
yang dapat diamati, konsep yang dapat
diamati atau dapat obervasi.Hal ini
penting agar penelitian yang dilakukan
lebih terarah dan dapat diuji. Definisi
operasional variabel dijelaskan berikut
untuk
menghindari
adanya
ketidakjelasan tentang variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian ini.
Sugiyono (2008) “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”. Definisi operasional
dari variabel ini adalah sebagai berikut :
1. Penjualan kredit adalah sesuatu
barang atau jasa yang diperjual
belikan dalam bentuk kredit atau
pembayaran nya lebih lama dari
tunai.
2. Profitabilitas perusahaan adalah
suatu kemampuan perusahaan
untuk memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan
kredit.

Pengukuran Variabel
Dalam pengukuran variabel yang
dilakukan yaitu sebagai berikut :
1. Variabel
bebas
(Independent
Variabelatau variabel Y)
Yaitu variabel yang kebenarannya
tidak dipengaruhi oleh variabel lain,
merupakan faktor-faktor penyebab
yang dapat mempengaruhi variabel
lain atau dengan kata lain fungsinya
menerangkan keadaan variabel lain.
Dalam hal ini yang merupakan
variabel bebas adalah penjualan
kredit pada perusahaan.
2. Variabel
terikat
(Dependent
Variabelatau variabel X)
Suatu variabel digolongkan sebagai
variabel terikat apabila dalam
hubungannya dengan variabel lain,
keadaan
variabel
tersebut
diterangkan atau dipengaruhi oleh
variabel
lain
yang
sifatnya
independen. Dalam penelitian ini
yang menjadi variabel terikatnya
adalah
tingkat
profitabilitas
perusahaan.
Jenis Data
Berdasarkan sifatnya, data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
data kuantitatif, artinya data yang yang
diperoleh dari perusahaan bukan
berdasarkan
penjelasan-penjelasan
namun dalam bentuk angka-angka,
seperti data penjualan kredit, laporan
laba rugi.
Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan
penulis dalam menyusun laporan ini
adalah dengan menggunakan data
sekunder, yaitu data yang telah diolah
perusahaan sebagai bahan masukan
bagi penulis. Data Sekunder ini
diperoleh melalui informasi dari
perpustakan, buku-buku dan lainnya.
Untuk mendapatkan hasil penjualan
kredit
dalam
penelitian
ini
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menggunakan angka pada laporan laba
rugi yaitu dengan melihat perubahan
penjualan tiap tahun mulai dari tahun
2011 sampai dengan 2015. Untuk
analisis profitabilitas perusahaan, dalam
penelitian ini
menggunakan angka
nyata yang ada pada laporan laba rugi
yaitu dengan melihat perubahan laba
dengan penjualan kredit tiap tahunnya.
Metode Pengumpulan Data
Dalam menyusun dan mengumpulkan
data yang berhubungan dengan
permasalahan
yang
dihadapi,
dipergunakan metode sebagai berikut :
1. Metode Penelitian Kepustakaan
(Library research)
Metode Penelitian Kepustakaan (Library
research) adalah metode dimana
penulis melakukan penelitian di PT.
Calispo Multi Utama Medan dengan
uraian-uraian teoritis dengan sumber
data diperoleh berdasarkan data
sekunder, yaitu data atau informasi
yang diperoleh adalah hasil yang telah
dikelola oleh perusahaan melalui bukubuku, literatur, majalah, jurnal dan
artikel yang terdapat pada kepustakaan
yang berguna untuk membantu penulis
memperoleh data atau informasi serta
sebagai dasar untuk pembahasan
masalah selanjutnya.
2. Metode Penelitian Lapangan ( Field
Research)
Metode Penelitian Lapangan ( Field
Research) adalah metode dimana
penulis langsung ke lapangan untuk
membuktikan
permasalah
yang
dihadapi perusahaan PT. Calispo Multi
Utama Medan. Penelitian ini dilakukan
melalui duateknik dengan pihak
manager penjualan untuk memperoleh
informasi tentang masalah yang telah
dirumuskan oleh penulis, yaitu sebagai
berikut :

a. Wawancara, yaitu suatu teknik
pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan lisan secara
langsung kepada pihak manager
penjualan yang berwenang untuk
mendapatkan data yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti penulis.
b. Obervasi,
yaitu
suatu
teknik
pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan langsung
terhadap objek yang diteliti oleh
penulis. Dalam hal ini yang diamati
adalah pengaruh penjualan kredit
terhadap laba perusahaan.
Metode Analisis Data
Penulis menganalisa data dengan
menggunakan beberapa data metode,
yaitu sebagai berikut :
1. Analisa Data Penelitian Deskriptif
Analisis ini dilakukan dengan
mengumpulkan
data,
mengklasifikasikan
serta
menginterprestasikan
atau
menganalisisnya sehingga diperoleh
keterangan
atau
gambaran
mengenai masalah yang dihadapi
perusahaan.
2. Analisis Statistik
Analisis ini dilakukan dengan
menarik kesimpulan berdasarkan
teori yaitu diterima sebagai suatu
kebenaran umum mengenai fakta
yang diselidiki. Dalam menganalisa
data ini, dalam penelitian ini dengan
menggunakan persamaan garis lurus
dengan persamaan regresi linear
sederhana yaitu sebagai berikut :
Y = a + bx + €
Dimana :
Y : Profitabilitas
x : Penjualan Kredit
a : Bilangan konstanta
b: Koefisien variabel bebas
€ : Standart eror of estimasi
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Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel
dependen dan variabel independen
berdistribusi normal atau berdistribusi
tidak normal. Model regresi yang baik
adalah distribusi data normal atau
mendekati normal. Untuk menguji
normalitas data, pada penelitian ini
dengan
menggunakan metode uji
statistik non-parametrik KolmogorovSmirnov. Menurut Imam Ghozali (2005),
bahwa distribusi data dapat dilihat
dengan membandingkan Z hitung
dengan tabel Z tabel dengan kriteria
sebagai berikut :
a. Jika nilai probabilitas (Kolmogorov
Smirnov) < taraf signifikansi 5%
(0,05),maka distribusi data dikatakan
normal.
b. Jika nilai probabilitas (Kolmogorov
Smirnov) > taraf signifikansi 5%
(0,05),
maka
distribusi
data
dikatakan tidak normal.
Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi
variabel terikat. Kelemahan mendasar
penggunaan koefisien determinasi
adalah biasa terhadap jumlah variabel
independen yang dimasukkan ke dalam
model. Oleh karena itu, banyak peneliti
menganjurkan untuk menggunakan nilai
Adjusted R Square pada saat
mengevaluasi mana model regresi yang
terbaik. Dan untuk menyimpulkan suatu
tingkat hubungan nya yaitu sebagai
berikut :

0,00 s/d 0,199
0,20 s/d 0,399
0,40 s/d 0,599
0,60 s/d 0,799
0,80 s/d 1,000

Sangat Rendah
Rendah
Cukup Kuat
Kuat
Sangat Kuat

2.Uji Signifikan Parameter Individual
(Uji-t)
Menunjukkan seberapa jauh pengaruh
satu variabel bebas secara individual
dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Uji terhadap nilai statistik t
merupakan uji signifikansi parameter
individual. Nilai statisik t menunjukkan
seberapa jauh pengaruh variabel
independen secara individual terhadap
variabel dependennya.
PEMBAHASAN
Penjualan Kredit
Penjualan kredit merupakan kebijakan
yang dijalankan diperusahaan PT.
Calispo Multi Utama Medan dengan
tujuan untuk meningkatkan volume
penjualan
yang
menghasilkan
profitabilitas
perusahaan
dapat
meningkat.Perusahaan
telah
menjalankan transaksi penjualan kredit
kepada pelanggan dengan peningkatan
yang cukup besar dari tahun ke tahun.
Berikut ini adalah data penjualan kredit
dapat disajikan pada tabel berikut,
yaitu:
Tabel Daftar Penjualan Kredit
Per 31 Desember 2016 S/D 2020
Tahun

Penjualan Kredit
(Rp)

2016
2017
2018
2019
2020

5.497.064.648
5.919.788.724
6.539.682.103
7.281.999.504
8.179.428.285

Sumber : PT. Calispo Multi Utama
Medan 2021
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Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa
tahun 2016, perusahaan menjual
barang dengan kredit sebesar Rp
5.497.064.648,- sedangkan pada tahun
2017 penjualan kredit meningkat
sebesar Rp 5.919.788.724,- atau
penjualan kredit meningkat sebesar 9,4
% pada tahun 2018, perusahaan
menjual barang dengan kredit sebesar
Rp 6.539.682.103,- atau penjualan
kredit meningkat sebesar 12,6%. Pada
tahun 2019 perusahaan PT. Calispo
Multi Utama Medan ini menjual barang
dengan
kredit
sebesar
Rp
7.281.999.504,- atau penjualan kredit
meningkat dari tahun sebelumnya
sebesar 13,4 %. Pada tahun 2020
perusahaan menjual barang kreditnya
sebesar Rp 8.179.428.285,- atau
penjualan meningkat secara signifikan
sebesar 14,3 %. Dari penjelasan data
diatas maka dapat disajikan dalam tabel
berikut ini daftar perubahan penjualan
kredit, yaitu :
Tabel Daftar Perubahan Penjualan
Kredit
Per 31 Desember 2016 S/D 2020
Tahun
Penjualan
Perubahan
Kredit
(%)
(Rp)
2016
5.497.064.648
2017

5.919.788.724

9,4

2018

6.539.682.103

12,6

2018

7.281.999.504

13,4

2020

8.179.428.285

14,3

Sumber : Data setelah diolah 2021
Penjualan kredit yang dijalankan di PT.
Calispo Multi Utama Medan termasuk
kebijakan
yang
sukses
untuk
meningkatkan
profitabilitas

perusahaan. Namun terdapat beberapa
hal yang perlu dievakuasi oleh penulis,
antara lain :
1. Berdasarkan data yang diperoleh
dari perusahaan tidak memberikan
gambaran secara keseluruhan dari
neraca dan laporan laba rugi
perusahaan, penulis memperoleh
sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti
tentang pengaruh penjualan kredit
terhadap profitabilitas selama lima
tahun.
2. Penjualan kredit tanpa pembayaran
uang muka (DP) dari pelanggan
merupakan salah satu cara untuk
menarik/mempertahankan loyalitas
pelanggan,
tapi
sebaiknya
perusahaan tetap memberlakukan
pembayaran dimuka oleh pelanggan,
sebab dengan adanya penerimaan
dimuka
berarti
mempercepat
penerimaan uang kas dari penjualan
kredit. Resiko penjualan kredit
kemungkinan akan terjadi, namun
dengan
adanya
DP
sangat
membantu mengurangi kerugiankerugian jika terjadi piutang tak
tertagih dari pelanggan.
3. Pada prosedur penerimaan pesanan
pelanggan melalui sales/ marketing,
sebelum
memutuskan
untuk
menerima atau menolak pengajuan
permohonan kredit dari pelanggan,
sebaiknya perlu dilakukan seleksi
terhadap calon pelanggan. Ada
beberapa hal yang dilakukan untuk
menyeleksi pelanggan menurut
penulis, antara lain adalah :
a. Melakukan survey langsung ke
tempat calon pelanggan untuk
membuktikan apakah lokasi/kondisi
usahanya layak untuk mendapatkan
kredit.
b. Pendekatan kepada orang-orang
disekitar tempat calon pelanggan
yang dianggap dapat memberikan
informasi yang relevan dan akurat
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tentang situasi dari usaha serta
karakter dari pada calon pelanggan.
4. Perusahaan terkadang menerima
laporan dari pelanggan dan diyakini
bahwa barang yang diterima rusak
atau
tidak
sesuai
dengan
permintaan. Apabila barang dalam
kondisi
rusak
ringan,
maka
perusahaan mengadakan negoisasi
kepada pelanggan maka barang
dikembalikan kepada perusahaan
yang sering disebut dengan retur
penjualan.
Statistik Deskripsi Variabel Penelitian
Statistik deskriptif digunakan untuk
menunjukkan jumlah data yang
digunakan dalam penelitian ini serta

dapat menunjukkan nilai maksimum,
nilai minimum, serta nilai rata-rata serta
standard deviasi dari masing-masing
variable. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi : penjualan
kredit, profitabilitas serta Return On
Investment. Nilai mean merupakan nilai
rata-rata dari setiap variabel yang
diteliti. Nilai minimum merupakan nilai
terkecil diantara nilai-nilai yang ada dari
setiap variabel. Nilai maksimum
merupakan nilai tertinggi diantara nilainilai
yang
ada
dari
setiap
variabel.Berikut ini hasil dari statistik
deskriptif dalam penelitian ini dapat
dilihat pada tabel 4.3, yaitu :

Tabel Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N
Profitabilitas (Y)
Penjualan Kredit
(X)

Minimum
5
5

Maksimal

2.5
3.8
4497064648 7179428285

Mean

Std. Deviation

3.000
5.68E9

.5148
1.073E9

Sumber : Data diolah (2021)
Berdasarkan tabel
di atas dapat
diartikan bahwa nilai rata-ratadari
perusahaan PT. Calispo Multi Utama
Medan yang diteliti sebagai sampel
yaitu 3.000 dengan nilai terendah 2,5
Sedangkan nilai tertinggi sebesar 3,8
serta standar deviasinya sebesar

0,5148.
Hasil Pengujian Instrumen Penelitian
Berikut ini merupakan daftar data total
aktiva, penjualan kredit dan laba yang
diperoleh dari PT. Calispo Multi Utama
Medan, yaitu :

Tabel Daftar Total Aktiva, Penjualan Kredit dan Laba Bersih
Per 31 Desember 2016 s/d 2020
Tahun
2016

Total Aktiva
(Rp)
51.223.092.600

Penjualan Kredit
(Rp)
5.497.064.648

Laba Setelah Pajak
(Rp)
2.011.839.546

2017

54.656.543.800

5.919.788.724

2.161.070.139

2018

55.240.737.200

5.539.682.103

2.357.222.115
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2019

62.022.808.400

7.281.999.504

2.620.755.872

2020

62.523.185.900

8.179.428.285

2.995.881.063

Sumber : PT. Calispo Multi Utama Medan 2021
Berikut daftar total aktiva, laba bersih
dan dapat diketahui nilai dari

profitabilitas perusahaan, seperti pada
tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 4.5 Daftar Total Aktiva, Laba Bersih Dan Profitabilitas
Per 31 Desember 2016 S/D 2020
Tahun
Total Aktiva
Laba Bersih
Profitabilitas
(Rp)
(Rp)
(ROI)
2016
51.223.092.600
2.011.839.546
2,5
2017

54.656.543.800

2.161.070.139

2,6

2018

55.240.737.200

2.357.222.115

3,0

2019

62.022.808.400

2.620.755.872

3,1

2020

62.523.185.900

2.995.881.063

3,8

Sumber : Data setelah diolah
Berdasarkan Tabel
di atas dapat
diketahui PT. Calispo Multi Utama
Medan dari tahun 2016 s/d 2020
adalah:
Tahun 2016 PT. Calispo Multi Utama
Medan memiliki Return On Asset (ROI)
sebesar 2,5 %, artinya dari laba bersih
yang diperoleh perusahaan tahun 2016
sebesar
Rp
2.011.839.546,dibandingkan dengan total aktiva Rp
51.223.092.600,-

Tahun 2018 PT. Calispo Multi Utama
Medan memiliki Return On Asset (ROI)
sebesar 3,0 %, artinya bahwa tahun
2018 ROI yang diperoleh perusahaan
meningkat sebesar 0,4 % karena
peningkatan
laba
bersih
dari
2161.070.139 menjadi 2.357.222.115
atau naik sebesar 16,9 %, sedangkan
investasi bertambah sebesar 1,3 % yaitu
dari
54.656.543.800
menjadi
55.240.737.200.

Pada tahun 2016 PT. Calispo Multi
Utama Medan memiliki ROI sebesar 2,6
%, artinya bahwa tahun 2017 ROI yang
diperoleh oleh perusahaan meningkat
0,1 % karena terjadinya peningkatan
laba bersih dari 2.011.839.546 menjadi
2.161.070.139 atau naik menjadi
sebesar 14,7 %, sedangkan investasi
bertambah sebesar 0,8 % dari
51.223.092.600
menjadi
54.656.543.800.

Tahun 2019 PT. Calispo Multi Utama
Medan memiliki Return On Asset (ROI)
sebesar 3,1 %, artinya bahwa tahun
2019 ROI yang diperoleh perusahaan
meningkat sebesar 0,1 %
karena
peningkatan peningkatan laba bersih
dari
2.357.222.115
menjadi
2.620.755.872 atau naik menjadi
sebesar 19,4 %, tetapi investasinya naik
15 % yaitu dari 55.240.737.200 menjadi
62.022.808.400.
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Tahun 2020 PT. Calispo Multi Utama
Medan memiliki Return On Asset (ROI)
sebesar 3,8 %, artinya bahwa tahun
2020 ROI yang diperoleh perusahaan
meningkat sebesar 0,7 % karena
peningkatan
laba
bersih
dari
2.620.755.872 menjadi 2.995.881.063
atau naik menjadi sebesar 23 %,
sedangkan investasi naik hanya 1 %
yaitu dari
62.022.808.400 menjadi
62.523.185.900.
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa
penjualan kredit pada perusahaan PT.
Calispo
Multi
Utama
Medan
berpengaruh secara signifikan dalam
meningkatkan
profitabilitas
perusahaan, maka untuk menguji
seberapa besarkah pengaruh penjualan
kredit terhadap profitabilitas pada
perusahaan PT. Calispo Multi Utama
Medan dan berikut ini adalah daftar
penjualan kredit dengan profitabilitas,
yaitu :
Tabel Daftar Penjualan Kredit dengan
Profitabilitas
Per 31 Desember 2016 s/d 2020

Tahun

Penjualan
Kredit
(Rp)

Profitabilitas
(ROI)
(%)

2016

5.497.064.648

2,5

2017

5.919.788.724

2,6

2018

6.539.682.103

3,0

2019

7.281.999.504

3,1

2020

8.179.428.285

3,8

Sumber : Data setelah diolah
Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel
dependen dan variabel independen
berdistribusi normal atau berdistribusi
tidak normal. Model regresi yang baik
adalah distribusi data normal atau
mendekati normal. Untuk menguji
normalitas data, pada penelitian ini
menggunakan metode uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov.Hasil
uji normalitas tersebut dapat diketahui
dari nilai Unstandardized Residual pada
tabel 4.7 berikut ini adalah :

Tabel Uji Normalitas

Profitabilitas (Y)
N
Normal Parametersa,,b
Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

5
3.000
.5148
.223
.223
-.166
.499
.965

Penjualan
Kredit (X)
5
5.68E9
1.073E9
.162
.162
-.134
.361
.999

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data dioalah (2021)
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Pada Tabel 4.7 diatas dapat diketahui
bahwa Profitabilitas (Y) nilai Asymp. Sig
(2-tailed) sebesar 0,965 dan pada
Penjualan Kredit (X) sebesar 0,999,
karena signifikansi >0,05 data residual
terdistribusi normal dan model regresi
layak untuk dipakai dalam penelitian ini.
Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana
digunakan untuk menguji hipotesis
tentang pengaruh variabel independen
secara parsial. Hasil analisis regresi
dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini :
Tabel Hasil Analisis Regresi

Model

Std. Error
Adjusted R
of the
R Square Square
Estimate

R
a

1

.975

.951

.935

.1314

Sumber : Data dioalah (2021)

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Std.
Error

Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi digunakan
untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan
model
dalam
menerangkan
variasi
variabel
independen
terhadap
variabel
dependen.
Hasil
dari
koefisien
determinasi dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model

B

1 (Constant)

.341

.353

Beta

.967 .405

T

Sig.

Penjualan 4.678EKredit (X)
10

.000

.975 7.640 .005

Sumber : Data dioalah (2021)
Dari tabel diatas tersebutmaka dibuat
persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,341 + 4,678-10 x
Dari tabel diatasdapat diketahui
bahwanilai bilangan konstanta yang
positif yaitu 0,341, dengan penjualan
kredit yaitu
sebesar 4,678-10 atau
0,0000000004678. Memiliki arti jika
setiap perubahan penjualan kredit naik
sebesar Rp 1,- maka penjualan bergerak
berbanding lurus berarti bahwa jika
terjadi peningkatan penjualan kredit
maka profitabilitas akan meningkat
sebesar 0,0000000004678, namun
sebaliknya jika penurunan penjualan
kredit, maka profitabilitas akan
menurun
juga
sebesar
0,0000000004678.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai
R Square sebesar 95, %, berarti
penjualan kredit dapat mempengaruhi
profitabilitas perusahaan yaitu sebesar
95,1%, sedangkan sisanya sebesar 4,9 %
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
diluar model yang dianalisis.
Uji Signifikansi Parameter Individual
(Uji Statistik t)
Untuk menguji hipotesis maka analisis
statistik
yang
digunakan
dalam
penelitian ini yaitu regresi linier
sederhana.Analisis ini digunakan untuk
mengetahui besarnya pengaruh variabel
independen
terhadap
variabel
dependen.
Tabel Hasil Uji Hipotesis Parsial t
Standar
dized
Unstandardized Coeffici
Coefficients
ents
Std.
Error

Beta

Collinearity
Statistics

Model

B

1 (Constant
)

.341

.353

.967 .405

T

Sig. Tolerance VIF

Penjualan 4.678EKredit (X)
10

.000

.975 7.640 .005

Sumber : Data di olah (2021)
Berdasarkan hasil uji statistik t pada
tabel di atas menunjukkan bahwa nilai
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probabilitas signifikansi untuk penjualan
kredit sesesar 0,005 (p < 0,05). Jadi
dapat disimpulkan bahwa penjualan
kredit
berpengaruh
terhadap
profitabilitas.
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