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PENGARUH ANALISIS PENJUALAN KREDIT TERHADAP PROFITABILITAS PENJUALAN
PERUSAHAAN TAHUN PT. DUTA PUTRA SUMATERA MEDAN
Oleh :
Ilhamsyah Siregar
Teddi Pribadi

ABSTRAK
Penjualan kredit dewasa ini tumbuh bagaikan jamur di musim penghujan dan banyak
merajalelah di pasar pasar, baik itu pasar modern maupun pasar tradisiona, apakah ini
merupakan strategi perusahaan perusahaan semata saja ? ataukah memang karena daya
beli masyarakat yang kurang mampu, sebagai akibat rendahnya tingkat penghasilan
yang di dapatkan oleh para pekerja. PT. Duta Putra Sumatera 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.
Metode yang digunakan dalam penulisan 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,
sedangkan metode analisi dilakukan dengan regresi linier sederhana, dan untuk
mengelolah data yang ada 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 penulisan ini. Berdasarkan hasil uji statistik t
menunjukkan bahwa penjualan kredit berpengaruh terhadap profitabilitas (0,005 < 0,05).
Kata Kunci : Penjualan Kredit, Profitabilitas
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Dewasa ini penjualan kredit sangat laris
manis di Negara kita, hal ini dapat kita
katakana sebagai akibat dari kurangnya
daya beli masyaratakt terhadap suatu

produk, hal ini juga sebagai akibat
minimnya penghasilan pekerja kita saat
ini, ini yang menjadikan salah satu faktor
penyebab tingginya penjualan kredit di
Negara kita ini.
Kegiatan penjualan terdiri dari penjualan
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barang dan jasa, kegiatan penjualan
merupakan salah satu faktor penentu
dalam suatu perusahaan. Ada beberapa
jenis penjualan yaitu penjualan secara
tunai, yaitu penjualan yang bersifat
“cash” pada umumnya dikatakan secara
kontan, sedangkan penjualan secara
kredit,
yaitu
penjualan
yang
pembayarannya bisa sampai berkali-kali
pembayarannya pada
jangka waktu
yang di tentukan perusahaan.Dan dalam
hal ini penulis memilih penelitian
penjualan kredit karena menurut
penelitian
sebelum-sebelumnya
penelitian ini telah diteliti, penjualan
kredit sangat berpengaruh terhadap laba
perusahaan.
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, 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.

Dengan kemampuan 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
Adapun masalah yang di kemukanakan
dalam artikel ini adalah Apakah
Penjualan Kredit Berpengaruh Terhadap
Profitabilitas Pada Perusahaan PT. Duta
Putra Sumatera Medan ?

STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Penjualan
Kegiatan penjualan merupakan hal yang
sangat berguna dan yang sangat penting
bagi suatu perusahaan, karena melalui
kegiatan
ini
perusahaan
akan
memperoleh laba.
Yos (2006 : 8) “Penjualan adalah ilmu
dan seni mempengaruhi pribadi yang
dilakukan oleh penjual untuk mengajak
oran lain agar bersedia membeli barang
atau jasa yang ditawarkan”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan
merupakan suatu kegiatan bisnis utama
perusahaan dagang dimana perusahaan
menyediakan barang atau jasa untuk
pelanggan dan memperoleh pembayaran
86

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume VIII No. 3 Mei 2022

JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
(uang) atas barang dan jasa tersebut.
Penjualan juga merupakan sumber
pendapatan utama perusahaan bagi
kelangsungan bisnisnya.

pelanggan
tersebut
membayar
kemudian atas penjualan barang atau
jasa yang dilakukan.

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
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.

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.

Soemarso (2002 : 338) mengemukakan
bahwa yang dimaksud dengan penjualan
kredit adalah sebagai berikut :
1. Penjualan
kredit
merupakan
kebiasaan bagi perusahaan untuk
memberikan kelonggaran kepada
para
pelanggan
pada
waktu
melakukan penjualan. Kelonggarankelonggaran yang diberikan, biasanya
dalam bentuk memperbolehkan para

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
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seorang dalam membayar kredit yang
didasarkan
pada
informasi
yang
dikumpukan, kredit yang diberikan atau
ditolak berdasarkan hasil angka kredit
tersebut yaitu dengan pembobotan ratarata data keuangan dan karakteristik
kredit.

Tabel Standar Angka Kredit
Angka Kredit
>75
65-75

<65

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.

Tindakan
Dapat diberikan kredit.
Dapat diberikan kredit
tetapi terbatas jika
pelaksanaanya
baik
setelah satu tahun
dapat diberikan kredit
sesuai standar kredit.
Ditolak.

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.
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 penanganan secara
seragam terhadap transaksi perusahaan
yang 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.
Mulyadi (2008 : 219) menyatakan bahwa
Penjualan kredit terhadap beberapa
prosedur yang dilakukan, yaitu sebagai
berikut :
1. Prosedur order penjualan
Dalam proses ini bagian penjualan
menerima order dari pembeli dan
menambahkan informasi penting dari
surat order pengiriman dan mengirimkan
kepada
berbagai
bagian
untuk
kemungkinan diberikannya kontribusi
dalam melayani order dari pembeli.
2. Prosedur persetujuan kredit
Dalam prosedur ini, fungsi meminta
persetujuan penjualan kredit. Dibagian
penjualan mempunyai kecenderungan
untuk menjual barang sebanyakbanyaknya,
sehingga
sering
kali
mengabaikan dapat ditagih atau tidaknya
piutang yang timbul dari transaksi
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tersebut. Maka diperlukan pengecekan
internal terhadap status kredit pembeli
sebelum transaksi penjualan kredit
dilaksanakan. Persetujuan atas penjualan
kredit ini lazimnya diberikan oleh kepala
bagian kredit dengan sepengetahuan
pimpinan perusahaan.
3. Prosedur Pengiriman
Dalam prosedur ini, apabila permohonan
kredit telah disetujui, maka bagian
pengiriman, mengirimkan barang kepada
pembeli sesuai dengan informasi yang
tercantum dalam surat order pengiriman
yang diterima dari bagian pengiriman.

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”.

5. Prosedur pencatatan piutang
Setelah faktur penjualan diterbitkan,
bagian akuntansi mencatat tembusan
faktur penjualan kedalam kartu piutang.

Pengertian Rasio Profitabilitas
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.

6. Prosedur distribusi penjualan
Dalam prosedur ini, bagian akuntansi
mendistribusikan
data
penjualan
menurut informasi yang diperlukan oleh
manajemen.

Rumus untuk mencari ROI adalah
sebagai berikut :
Return On Investment (ROI) = Earning
After Interest and Tax × 100 % / Total
Assets

7. Prosedur pencatatan harga pokok
penjualan
Bagian akuntansi mencatat secara
periodik total harga pokok produksi yang
dijual dalam perode akuntansi tertentu.

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.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan
tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.

4. Prosedur Penagihan
Bagian penagihan membuat faktur
penjualan dan mengirimkannya kepada
pembeli.

Pengertian Profitabilitas
Profitabilitas merupakan kemampuan
suatu perusahaan untuk mendapatkan
keuntungan dalam suatu periode
tertentu.
Pengertian
yang
sama

89
JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume VIII No. 3 Mei 2022

JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
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
ketidak
efisienan
manajemen.
Hasil Pengembalian Investasi (Return
On Investment / ROI)
Hasil pengembalian investasi atau lebih
dikenal dengan nama Return On
Investment (ROI) atau return on total
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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.
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
Hasil Pengembalian Ekuitas (ReturnOn
Equity / ROE )
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.
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 / 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.
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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
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.
Berdasarkan informasi yang diperoleh
penulis bahwa penjualan kredit di PT.
Duta Putra Sumatera 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. Duta
Putra
Sumatera
Medan
tidak
memberikan diskon kepada pelanggan
yang melunasi lebih cepat dari waktu
jatuh tempo, dan kepada pelanggan yang
menunggak
pembayarannya
tidak
dikenakan denda.
Hipotesi yang di ajukan dalam penulisan
ini adalah “Analisis Penjualan Kredit
Berpengaruh Terhadap Profitabilitas
Pada Perusahaan PT. Duta Putra
Sumatera Medan”.
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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.Duta Putra Sumatera
Medan tahun 2017 sampai 2021.
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.
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 menggunakan angka
pada laporan laba rugi yaitu dengan
melihat perubahan penjualan tiap tahun
mulai dari tahun 2017 sampai dengan
2021. 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 :
Metode Penelitian Kepustakaan ( Library
research)
Metode Penelitian Kepustakaan ( Library
research) adalah metode dimana penulis
melakukan penelitian di PT. Duta Putra
Sumatera 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 buku-buku, 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.
Metode Penelitian Lapangan ( Field
Research)
Metode Penelitian Lapangan ( Field
Research) adalah metode dimana penulis
langsung
ke
lapangan
untuk
membuktikan permasalah yang dihadapi
perusahaan PT. Duta Putra Sumatera
Medan. Penelitian ini dilakukan melalui
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duateknik dengan pihak manager
penjualan untuk memperoleh informasi
tentang masalah yang telah dirumuskan
oleh penulis, yaitu sebagai berikut :
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.
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 :
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.
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
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 :
Jika nilai probabilitas (Kolmogorov
Smirnov) < taraf signifikansi 5%
(0,05),maka distribusi data dikatakan
normal.
Jika nilai probabilitas (Kolmogorov
Smirnov) > taraf signifikansi 5% (0,05),
maka distribusi data dikatakan tidak
normal.
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
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model.
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. Duta
Putra Sumatera 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 2017 S/D 2021
Tahun
Penjualan Kredit
(Rp)
2017
4.497.064.648
2018
4.919.788.724
2019
5.539.682.103
2020
6.281.999.504
2021
7.179.428.285
Sumber : PT. Duta Putra Sumatera
Medan (Tahun2017 s/d 2021)
Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa
tahun 2017, perusahaan menjual barang

dengan
kredit
sebesar
Rp
4.497.064.648,- sedangkan pada tahun
2019 penjualan kredit meningkat sebesar
Rp 4.919.788.724,- atau penjualan kredit
meningkat sebesar 9,4 % pada tahun
2019, perusahaan menjual barang
dengan
kredit
sebesar
Rp
5.539.682.103,- atau penjualan kredit
meningkat sebesar 12,6%. Pada tahun
2020 perusahaan PT. Duta Putra
Sumatera Medan ini menjual barang
dengan
kredit
sebesar
Rp
6.281.999.504,- atau penjualan kredit
meningkat dari tahun sebelumnya
sebesar 13,4 %. Pada tahun 2021
perusahaan menjual barang kreditnya
sebesar Rp 7.179.428.285,- atau
penjualan meningkat secara signi
fikan 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 2017 S/D 2021
Penjualan redit Perubahan
Tahun
(Rp)
(%)
2011
4.497.064.648
2012
4.919.788.724
9,4
2013
5.539.682.103
12,6
2014
6.281.999.504
13,4
2015
7.179.428.285
14,3
Sumber : Data setelah diolah (Tahun
2017 s/d 2021)
Penjualan kredit yang dijalankan di PT.
Duta Putra Sumatera Medan termasuk
kebijakan
yang
sukses
untuk
meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Namun terdapat beberapa hal yang perlu
dievakuasi oleh penulis, antara lain :
Berdasarkan data yang diperoleh dari
perusahaan tidak memberikan gambaran
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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.
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
kerugian-kerugian
jika
terjadi piutang tak tertagih dari
pelanggan.
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 :
Melakukan survey langsung ke tempat
calon pelanggan untuk membuktikan
apakah lokasi/kondisi usahanya layak
untuk mendapatkan kredit.
Pendekatan
kepada
orang-orang
disekitar tempat calon pelanggan yang
dianggap dapat memberikan informasi
yang relevan dan akurat tentang situasi
dari usaha serta karakter dari pada calon
pelanggan.

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.
Hasil Pengujian Instrumen Penelitian
Berikut ini merupakan daftar data total
aktiva, penjualan kredit dan laba yang
diperoleh dari PT. Duta Putra Sumatera
Medan, yaitu :
Tabel Daftar Total Aktiva, Penjualan
Kredit dan Laba Bersih Per 31 Desember
2017 s/d 2021
Tahun

Total
Aktiva
(Rp)

2017

41.223.092.
600
44.656.543.
800
45.240.737.
200
52.022.808.
400
52.523.185.
900

2018
2019
2020
2021

Penjual
an
Kredit
(Rp)
4.497.0
64.648
4.919.7
88.724
5.539.6
82.103
6.281.9
99.504
7.179.4
28.285

Laba Setelah
Pajak
(Rp)
1.011.839.54
6
1.161.070.13
9
1.357.222.11
5
1.620.755.87
2
1.995.881.06
3

Sumber : PT. Duta Putra Sumatera
Medan (Tahun 2017 s/d 2021)
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
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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
berikut ini adalah :
Tabel Uji Normalitas
Penjuala
Profitabilita n Kredit
s (Y)
(X)
N
Normal
Mean
a,,
Parameters Std.
b
Deviatio
n
Most
Absolute
Extreme
Positive
Differences
Negative
Kolmogorov-Smirnov
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

5
5
3.000 5.68E9
.5148 1.073E9

.223
.223
-.166
.499

.162
.162
-.134
.361

.965

.999

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada Tabel
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 berikut ini :

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Std.
Error

Model

B

Beta

T

Sig.

1 (Constant)

.341

.353

.967 .405

Penjualan 4.678EKredit (X)
10

.000

.975 7.640 .005

Sumber : Data dioalah (2022)
Dari tabel.8 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.
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:
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Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi
Std. Error

Model

R

1

.975

R

Adjusted R

of the

Square

Square

Estimate

a

.951

.935

.1314

Sumber : Data diolah (2022)
Berdasarkan tabel diatasdiperoleh 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
Unstandardized Standardized
Coefficients

Collinearity

Coefficients

Statistics

Std.
Model

B

1 (Constant)

.341

.353

.967 .405

Penjualan 4.678E-

.000

.975 7.640 .005

Kredit (X)

Error

Beta

T

Sig. Tolerance VIF

1.000 1.000

10

Sumber : Data di olah (2022)
Berdasarkan hasil uji statistik t pada
tabel
menunjukkan bahwa nilai
probabilitas signifikansi untuk penjualan
kredit sesesar 0,005 (p < 0,05). Jadi dapat

disimpulkan bahwa penjualan kredit
berpengaruh terhadap profitabilitas.
Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian yang diuji maka
dapat disimpulkan bahwa penjualan
kredit berpenaruh terhadap profitabilitas
perusahaan dan hal tersebut sudah
terbukti yaitu :
Berdasarkan Hasil Uji Statistik Deskriptif
bahwa yang diteliti adalah nilai rata-rata
dari perusahaan PT. Duta Putra
Sumatera Medan yang diteliti sebagai
sampel, dengan nilai terendah, nilai
tertinggi dan juga standar deviasinya.
Berdasarkan Uji Asumsi Klasik diperoleh
bahwa Profitabilitas (Y) nilai Asymp. Sig
(2-tailed) dan pada Penjualan Kredit (X)
dan karena signifikansi > 0,05 data
residual terdistribusi normal dan model
regresi layak untuk dipakai dalam
penelitian ini.
Berdasarkan Regresi Linier Sederhana
diperoleh bahwa nilai bilangan konstanta
yang positif dan juga penjualan kredit.
Artinya 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, namun sebaliknya jika
penurunan penjualan kredit, maka
profitabilitas akan menurun.
Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi
maka diperoleh nilai R Square, dan
menunjukkan bahwa penjualan kredit
mempengaruhi
profitabilitas
pada
perusahaan PT. Duta Putra Sumatera
Medan, sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain diluar model yang
dianalisis. Misalnya seperti pengendalian
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persediaan,
sebagainya.

penjualan

tunai

dan

4.

Berdasarkan hasil uji statistik t
menunjukkan bahwa nilai probabilitas
signifikansi untuk penjualan kredit
sesesar 0,005 (p < 0,05). Jadi dapat
disimpulkan bahwa penjualan kredit
berpengaruh terhadap profitabilitas.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Secara keseluruhan bahwa kebijakan
penjualan
kredit
terhadap
profitabilitas di PT. Duta Putra
Sumatera Medan adalah sebagai
berikut :
2. Tingkat penjualan kredit dari 2017
s/d 2021 mengalami peningkatan
yang sangat signifikan. Dari tahun
2017 s/d 2021 meningkat hingga
sampai 60 % (dari 4.497.064.648
menjadi 7.179.428.28). Peningkatan
penjualan kredit yang meningkat
juga diikuti peningkatan laba
perusahaan yaitu tahun 2017 s/d
2021 meningkat hingga sampai 97 %
(dari
1.011.839.546
menjadi
1.995.881.063).
3. Nilai
R
sebesar 0,975,
ini
menunjukkan
bahwa
terjadi
hubungan yang kuat, karena nilai R
berada pada interval koefisien 0,80
s/d 1,000. Itu berarti hubungan
antara variabel X (penjualan kredit)
dengan variabel Y (profitabilitas)
adalah positif dan sangat kuat
karena nilai mendekati 1.

5.

6.

7.

Nilai R Square sebesar 95,1 %,
berarti jika penjualan kredit
ditingkatkan maka profitabiltas
perusahaan
juga
meningkat,
sedangkan sisanya sebesar 4,9 %
dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak
diikut
sertakan
dalam
penelitian ini.
Dari
hasil
pengujian
regresi
menunjukkan bahwa penjualan
kredit
berpengaruh
terhadap
profitabilitas (0,005 < 0,05).
Dari hasil Uji Asumsi Klasik diketahui
bahwa Profitabilitas (Y) nilai Asymp.
Sig (2-tailed) sebesar 0,965 dan pada
Penjualan Kredit (X) sebesar 0,999.
Signifikansi > 0,05 maka data
residual terdistribusi normal dan
model regresi layak untuk dipakai
dalam penelitian ini.
Dan dari hasil pengujian yang
dilakukan dalam penelitian ini
bahwa
penjualan
kredit
berpengaruh terhadap profitabilitas
pada perusahaan PT. Duta Putra
Sumatera Medan.

Saran
Perusahaan
sebaiknya
mencoba
memberlakukan kebijakan pemotongan
penjualan (Discount) bagi pelanggan
yang melunasi lebih cepat dari tanggal
jatuh tempo dan juga pembayaran
dimuka (Dp) dengan tujuan agar piutang
lebih cepat diterima.
Untuk kebijakan penjualan kredit pada
PT. Duta Putra Sumatera Medan agar
dikelola
lebih
baik dan
untuk
pelaksanaannya agar lebih fleksibel,
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seperti misalnya dapat melakukan
penjualan kredit tidak hanya pelanggan
tertentu namun terbuka untuk umum,
asalkan calon pelanggan tersebut
memiliki latar belakang yang meyakinkan
dan dapat dijamin, misalnya pada saat
perjanjiaan kerjasama antara pihak
perusahaan dengan calon pelanggan
didalamnya
tercantum
adanya
kesanggupan dari pelanggan untuk
membayar hutangnya tepat waktu dan
perusahaan akan menindak tegas jika
ada pelanggan yang tidak dapat
membayar hutangnya, seperti misalnya
memberikan denda kepada pelanggan
yang lewat jatuh tempo.
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