
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang

perekonomian (keuangan, industri dan perdagangan), yang dilakukan secara terus

menerus atau  teratur dan  dengan tujuan  memperoleh keuntungan atau  laba.

Dengan adanya laba yang cukup tinggi dan didukung oleh nilai perusahaan yang

semakin baik maka kredibilitas dan kontinuitas perusahaan dapat dipertahankan

serta perusahaan dapat tumbuh terus dan melakukan ekspansi dalam bisnisnya.

Meski terjadi persaingan antara  perusahaan baik yang sejenis ataupun  tidak

sejenis untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, namun hal ini

yang mendorong setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan dan kualitas

yang lebih baik lagi demi memenangkan pasar.

Perkembangan ekonomi mendorong peningkatan dan pertumbuhan dunia

usaha, artinya semakin banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk

memperoleh keuntungan yang lebih besar, untuk mencapai hal tersebut salah

satunya menentukan kebijkan penjualan yang menguntungkan bagi perusahaan.

Melihat fakta yang terjadi di pasar bahwa ditengah kondisi ekonomi yang masih

dalam tahap pertumbuhan, sebagian besar perusahaan memiliki kemampuan untuk

memberikan fasilitas kredit bagi pelanggannya.

Dengan diterapkannya kebijakan penjualan secara kredit, maka akan

mempermudah  perusahaan  dalam  menjual  produknya dan  juga mempermudah

perusahaan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak serta memperluas
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pangsa pasar dalam melakukan ekspansi. Penjualan kredit akan memberikan

keuntungan yang lebih besar, hal ini disebabkan penjualan kredit menghendaki

adanya laba yang lebih tinggi dibandingkan laba yang dikehendaki dalam

penjualan tunai.

Penjualan kredit akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu produk

yang ditawarkan, terutama disaat kondisi sekarang ini begitu banyak pesaing yang

semakin ketat, saat ini konsumen lebih memilih untuk membeli produk secara

kredit, karena sebagian besar dari mereka memiliki kondisi keuangan yang kurang

baik. Dengan adanya penjualan kredit maka piutang timbul. Piutang sebagai asset

yang materil bagi perusahaan, karena sebagian besar penjualan umumnya

dilakukan secara kredit, sehingga perusahaan harus menunggu saatnya piutang

untuk dilunasi, karena ada tenggang waktu antara saat penyerahan barang sampai

dengan diterimanya uang. Apabila pelunasan piutang tidak lancar, maka akan

mengganggu posisis keuangan, terutama perusahaan yang arus kasnya kurang

baik karena modal kerjanya banyak tertahan dalam bentuk piutang tersebut.

Pengelolaan piutang adalah unsur penting dalam kelangsungan hidup suatu

perusahaan, karena piutang adalah sumber keuangan atau kas perusahaan dimana

salah satu manfaatnya adalah untuk pembiayaan operasional perusahaan.

Demikian halnya dengan perputaran piutang, karena hal ini sangat penting

dalam mempengaruhi laba perusahaan. Dengan adanya siklus piutang yang baik

dan memenuhi standar, maka hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan seperti

piutang yang tak tertagih dapat dihindari, karena dengan adanya standar yang

diterapkan, manajemen perusahaan akan lebih   terarah dalam   menjalankan
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kebijakan perusahaan, terutama mengenai penjualan kredit. Karena jika tidak

demikian, hal ini akan mengganggu perputaran piutang yang dampaknya akan

berimbas pada penurunan laba perusahaan. Perputaran piutang yang tidak stabil

akan berdampak pada proses cepat atau lambatnya piutang menjadi kas.

Pada dasarnya, setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya bertujuan

memperoleh laba, dan juga perusahaan akan  selalu  berusaha agar laba selalu

meningkat. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempercepat perputaran

piutang sehingga risiko piutang tak tertagih dapat diperkecil dan diperoleh laba

dimasa yang akan datang dapat ditingkatkan. Sehingga dengan kecilnya piutang

tak tertagih dapat menambah modal perusahaan, misalnya untuk membiayai gaji

pegawai, supplies kantor, dan lain-lain.

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba, selama periode

tertentu, dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Laporan keuangan selain sebagai sumber informasi juga sebagai

pertanggungjawaban dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Terutama laporan laba rugi yang

merupakan salah satu informasi yang sangat penting bagi masyarakat yang ingin

melakukan investasi pada perusahaan terbuka, dimana dalam laporan laba rugi

merupakan ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama periode

tertentu, dan diakhiri dengan laba atau rugi bersih untuk periode tersebut. Untuk

memaksimumkan laba, perusahaan harus menghasilkan produk dengan cara

meningkatkan volume penjualan sehingga akhirnya akan didapat pendapatan

penjualan. Volume penjualan diartikan sebagai seluruh jenis barang yang
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disediakan atau diserahkan kepada konsumen. Laba bersih akan terjadi apabila

pendapatan yang dihasilkan melebihi biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan

untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Secara garis besar, penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang

sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan

perusahaan yaitu memperoleh   laba   untuk menjaga kelangsungan hidup

perusahaan. Penjualan kredit adalah transaksi penjualan barang atau jasa yang

dilakukan secara  non-tunai. Sedangkan perputaran piutang dapat dijelaskan

dengan pembandingan antara jumlah penjualan kredit dengan rata-rata piutang.

Lalu laba bersih dapat dijelaskan  sebagai laba yang  didapat oleh perusahaan

setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak. Laba adalah peningkatan manfaat

ekonomis  bagi  perusahaan  yang merupakan  tujuan  utama dari  perusahaan  itu

sendiri.

Penulis   dalam   penelitian   ini memilih perusahaan   manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 sebagai objek penelitian,

karena perusahaan manufaktur adalah sektor yang dominan dalam Bursa Efek

Indonesia. Hal ini terlihat dari sirkulasi dan aktivitasnya yang cukup aktif di

Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang

memberdayakan  mesin, peralatan, dan  tenaga kerja untuk mengolah barang

mentah atau yang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan

ataupun dikonsumsi.

Penelitian mengenai pengaruh penjualan dan perputaran piutang terhadap

laba bersih telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh
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Putri E.H dkk  (2019) dengan  judul Pengaruh Perputaran Kas  dan Perputaran

Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Biro Perjalanan Wisata Yang

Terdaftar di BEI, menyatakan bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh

signifikan positif terhadap profitabilitas, tetapi berbeda dengan penelitian yang

dilakukan Rudiyanto dan Hariyanti meneliti Pengaruh Perputaran Piutang dan

Penjualan Terhadap Laba  Bersih Setelah Pajak Pada Perusahaan Manufaktur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa uji t (Parsial) menunjukan bahwa masing-

masing variabel independen (perputaran piutang dan penjualan) memiliki

hubungan signifikan terhadap laba bersih setelah pajak. Menurut Ade P.F dan

Kevin D.N dengan judul pengaruh penjualan dan perputaran piutang terhadap

profitabilitas (perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman (BEI)

periode 2011-2015), hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial, penjualan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (return on aseet) dan

perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (return on asset).

Sedangkan secara simultan, penjualan dan perputaran piutang berpengaruh

terhadap profitabilitas (return on asset).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya

ketidakkonsistenan mengenai pengaruh   penjualan   dan perputaran piutang

terhadap laba bersih, salah satu penyebab ketidakkonsistenan tersebut adalah

belum optimalnya perusahaan mengelola perputaran piutang untuk meningkatkan

laba bersih.

Oleh karena  itu, penulis tertarik untuk kembali menguji pengaruh

penjualan dan perputaran piutang terhadap laba bersih. Penelitian ini merupakan
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replikasi dari penelitian Ade Pipit Fatmawati, Kevin Dwi Novianto, perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian menggunakan

perusahaan manufaktur sebagai sampel, penelitian ini menggunakan data tahun

2016 sampai 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

membuktikan adanya “PENGARUH PENJUALAN DAN PERPUTARAN

PIUTANG TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR  DI BURSA EFEK INDONESIA

(BEI) TAHUN 2016-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penjualan berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018?

2.   Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap laba bersih pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun

2016-2018?

3. Apakah penjualan dan perputaran piutang secara simultan berpengaruh

terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018?
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1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya untuk mengetahui pengaruh penjualan dan perputaran

piutang terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia  (BEI) tahun  2016-2018  saja yang  menjadi ruang lingkup

penelitian. Dimana penjualan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

penjualan bersih dan piutang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah piutang

dagang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.   Untuk mengetahui apakah penjualan berpengaruh terhadap laba bersih pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun

2016-2018.

2.   Untuk mengetahui apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap laba

bersih pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) tahun 2016-2018.

3.   Untuk mengetahui apakah penjualan dan perputaran piutang secara

simultan berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.
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1.5 Manfaat Penelitian

1.   Akademis

Peneliti ini dapat dijadikan   referensi bagi peneliti lain   yang akan

melakukan penelitian lanjutan   mengenai pengaruh penjualan dan

perputaran piutang terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur.

2. Penulis

Hasil penelitian  ini  berguna dalam rangka menambah pengetahuan dan

pemahaman penulis secara langsung yang berkaitan dengan masalah

penjualan dan perputaran piutang terhadap laba bersih pada perusahaan

manufaktur.

3. Perusahaan

Hasil penelitian yang terbatas  ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

bahan masukan dan perkembangan perusahaan untuk masa mendatang bagi

perusahaan dalam mengelola modal kerjanya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penjualan

2.1.1.   Pengertian Penjualan

Secara umum penjualan dapat didefenisikan sebagai suatu kegiatan

transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan menggunakan

alat pembayaran yang sah.

Dalam suatu perusahaan, penjualan merupakan salah   satu fungsi

pemasaran yang sangat penting dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan yaitu

memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang merupakan

sumber pendapatan dalam melakukan transaksi jual dan beli. Semakin besar

penjualan maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan

tersebut.

Menurut Alex Budi Simangunsong, dkk bahwa “Penjualan adalah total

jumlah pendapatan yang dibebankan kepada pelanggan atas barang

dagangan atau jasa yang dijual perusahaan dan merupakan penghasilan

utama perusahaan”.1

Kegiatan penjualan terdiri atas transaksi barang atau jasa. Penjualan dapat

dilaksanakan melalui penjualan tunai dan penjualan kredit.

Menurut Assep Sepulloh Akbar dan Wati Aris Astutu:

Penjualan adalah suatu kegiatan yang ditunjukan untuk mencari
pembeli, mempengaruhi dan memberi petunjuk agar pembeli dapat

1Alex Budi Simangunsong, dkk, Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran
Piutang, Penjualan Bersih, Hutang Usaha Terhadap Lababersih Perusahaan Manufaktur
Yangterdaftar Di Bei 2013-2016, Jurnal Akrab Juara, Hal. 117

9
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menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta
mengadakan penawaran mengenai harga demi menguntungkan bagi
kedua pihak.2

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah

menawarkan suatu barang kepada pembeli sesuai dengan kebutuhan pembeli demi

menguntungkan kedua pihak.

Perusahaan melakukan penjualan untuk memperoleh pendapatan.

Pendapatan  tersebut akan  digunakan  untuk kegiatan  operasional perusahaan

dimasa mendatang. Hal ini diharapkan agar kegiatan operasional perusahaan dapat

terus   berjalan   untuk jangka waktu yang lama.   Menurut Pirmatua Sirait:

“Penjualan bersih (net sales) adalah harga penjualan barang atau jasa

perusahaan kepada langganan pada saat penyerahan barang”.3

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan

menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, memperoleh

laba untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pengertian penjualan sangat luas

beberapa ahli mengemukakan tentang defenisi penjualan.

Menurut Basu Swastha dalam Ulfa Zahara: “Penjualan adalah ilmu dan

seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual, untuk mengajak

orang lain bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan”.4 Menurut

M. Narafin: “Penjualan adalah proses menjual, padahal yang dimaksud

2Assep Sepulloh Akbar, Wati Aris Astutu, Jurnal: Pengaruh Penjualan dan Biaya
Produksi Terhadap Laba Bersih (Universitas Komputer Indonesia:2017). Hal. 2.

3Pirmatua Sirait, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama Cetak Pertama, 2017,
Yogyakarta, hal. 73

4Ulfa Zahara, Skripsi: Pengaruh Penjualan Terhadap Laba Operasi Pada Pizza Hut
Delivery (Studi Kasus: Pizza Hut Delivery Condet), Jakarta, 2014, hal. 15
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penjualan dalam laporan laba rugi adalah hasil menjual atau hasil

penjualan”.5

Menurut Moekijat dalam Ulfa Zahara:

Penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari
pembeli, mempengaruhi, dan memberi petunjuk agar pembelian
dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi  yang
ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang
menguntungkan kedua belah pihak.6

Menurut Himayati dalam Ulfa Zahara:

Penjualan adalah suatu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan
suatu keuntungan dan merupakan suatu jantung dari suatu
perusahaan, penjualan bisa dilakukan dengan jasa atau barang,
secara tunai ataupun secara kredit.7

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa  penjualan

adalah suatu kegiatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi seseorang agar terjadi

pembelian barang atau jasa yang ditawarkan, baik secara tunai maupun secara

kredit berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada

pihak yang dirugikan.

Menurut Dwi Prastowo & Rifka Julianty dalam Nafilla Karina, penjualan

dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut :������ �= ��о�� �� ������������ ������ ����

5Ibid
6Ibid
7Ibid
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2.1.2.   Jenis dan Bentuk Penjualan

Ada beberapa jenis penjualan menurut Basu Swasta dalam Nafilla karina

diantaranya adalah :

1. Trade Selling adalah penjualan yang terjadi bilamana produsen dan
pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha
memperbaiki distributor produk-produk mereka. Biasanya
penjualan ini dilakukan oleh wiraniaga kepada grosir-grosir dengan
tujuan untuk dijual kembali dan melibatkan kegiatan promosi
perdagangan, persediaan dan produk baru.

2. Missionary Selling adalah wirausaha berusaha meningkatkan
penjualan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang dari
penyalur perusahaan.

3. Technical Selling adalah berusaha meningkatkan penjualan dengan
pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang
dan jasanya dengan menunjukan bagaimana produk dan jasanya
dapat mengatasi masalah tersebut.

4. New Bussines Selling adalah berusaha membuka transaksi baru
dengan mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Seperti halnya
yang dilakukan perusahaan asuransi.

5. Responsive Selling adalah setiap tenaga penjual diharapkan dapat
memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli melalui Root
driving and Retaining, jenis penjualan ini tidak akan menciptakan
penjualan yang besar, namun akan terjalin hubungan yang baik
dan pelanggan yang menyenangkan dapat menjurus pada
pembelian ulang.8

2.1.3. Metode Penjualan

Ada beberapa metode penjualan yang dapat dilakukan yaitu sebagai

berikut :

1. Penjualan Tunai adalah aktivitas penjualan produk perusahaan dimana

pihak pembeli wajib menyerahkan uang ketika produk diserahkan

penjual kepada pembeli. Terkadang dalam transaksi penjualan tunai,

8Nafilla Karina, Pengaruh Penjualan dan Perputaran Piutang Terhadap Laba Bersih
Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi BEI 2012-2016, Batam, 2017, Hal. 24-25
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pihak penjual memberikan potongan tunai kepada pembeli sebagai

imbalan atas kesediaan pihak pembeli membayar secara tunai.

2. Penjualan Kredit adalah transaksi penjualan dimana pembayaran oleh

pihak pembeli dilakukan tidak pada saat penyerahan produk, tetapi

dilakukan beberapa waktu kemudian – seminggu, dua minggu atau

bahkan satu bulan kemudian dengan pembayaran sekaligus.

3. Penjualan Cicilan atau penjualan angsuran adalah metode penjualan

dimana  pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jangka

waktu yang disepakati.

2.1.4. Faktor yang Mempengaruhi Penjualan

Menurut Basu Swasta dalam Nafilla Karina bahwa dalam kenyataannya

sebuah kegiatan penjualan sangat dipengaruhi oleh  beberapa faktor baik dari

dalam maupun dari luar, beberapa faktor tersebut antara lain :

1. Kondisi dan Kemampuan Pasar
Disini penjual harus dapat meyakinkan pembeli agar berhasil
mencapai sasaran penjualan yang diharapkan untuk maksud
tertentu, penjual harus memahami masalah penting yang sangat
berkaitan yaitu :

a) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan
b) Harga pokok
c) Syarat penjualan seperti pembayaran, perantaraan,

pelayanan dan garansi.
2.   Kondisi Pasar

Pasar,   sebagai kelompok pembeli   atau pihak   yang menjadi
sasaran penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan
penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang harus
diperhatikan diantaranya adalah :

a) Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri,
pasar pemerintah atau pasar internasional

b) Kelompok pembeli dan segmen pasarnya
c) Daya beli
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d) Frekuensi pembeliannya
e) Keinginan dan kebutuhannya

3. Modal
Apakah modal kerja perusahaan mampu untuk mencapai target
penjualan yang dianggarkan seperti untuk:
a) Kemampuan untuk membiayai penelitian pasar yang

dilakukan
b) Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target

penjualan.
c) Kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi

target penjualan.
4.   Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ditangani
oleh bagian penjualan yang dipegang orang-orang tertentu atau
orang yang ahli dalam bidang penjualan. Lain halnya dengan
perusahaan kecil, dimana masalah penjualan ditangani oleh orang
yang juga melakukan fungsi-fungsi lain.

5.   Faktor Lain
Faktor lain yang dimaksud, seperti: periklanan, kampanye,
pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun
untuk pelaksanaannya, diperlukan dana yang tidak sedikit.9

2.1.5.   Fungsi dan Tujuan Penjualan

Menurut Basu Swasta dalam Nafilla Karina bahwa fungsi penjualan

meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penjual untuk merealisasikan

penjualan seperti:

1. Menciptakan permintaan
2. Mencari pembeli
3. Memberikan syarat-syarat penjualan
4. Memindahkan hak milik10

9Nafilla Karina, Ibid, hal. 26-28
10Nafiila Karina, Ibid, hal. 28-29
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Pada umumnya perusahaan mempunyai tiga tujuan umum dalam penjualan

yaitu:

1.   Mencapai volume penjualan tertentu

2.   Menentukan laba tertentu

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan

2.2 Perputaran Piutang

2.2.1.   Pengertian Piutang

Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pembeli atau pihak lain

yang menjual produk perusahaan secara kredit. Penjualan kredit tidak segera

menghasilkan   penerimaan   kas   namun   menimbulkan   piutang   dan   barulah

kemudian pada hari jatuh temponya terjadi aliran kas masuk (cash inflow) yang

berasal  dari  pengumpulan piutang  tersebut. Kebijakan  penjualan  kredit  yang

timbul akibat adanya piutang ini tentunya akan menimbulkan biaya bagi

perusahaan. Biaya tersebut antara lain adalah administrasi piutang, biaya modal

atas dana yang tertanam dalam piutang, biaya penagihan dan biaya piutang yang

mungkin tidak tertagih. Namun biaya piutang tersebut dapat terimbangi dengan

meningkatnya penjualan perusahaan.

Piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak ketiga yang timbul karena

adanya suatu penjualan secara kredit. Piutang digunakan untuk menunjukan klaim

yang akan dilunasi dengan uang. Bentuk dan syarat-syarat penjualan kredit

biasanya ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan pengalaman bisnis yang telah

dialami.
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Menurut Jadongan Sijabat:

Piutang (Account Receivable) adalah hak atau tagihan perusahaan
kepada pihak lain yang akan dimintakan pembayarannya atau
pelunasannya bilamana telah sampai pada   waktunya. Biasanya
tagihan ini tidak dibuat dalam suatu perjanjian khusus sebagaimana
diatur oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku   sehingga
kurang mempunyai kekuatan hukum, dan kurang terjamin
pelunasannya, serta sukar untuk diperjual belikan.11

Piutang dagang adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang

atau jasa yang dijual, yang biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 s/d 60 hari.

Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang

diproduksi  perusahaan. Dalam kegiatan  normal  perusahaan, piutang  usaha

biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga dapat

dikelompokkan  ke  dalam kelompok aset lancar. Piutang non-Usaha adalah

piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang

dihasilkan perusahaan.

Menurut Kasmir dalam Rudiyanto dan Hariyanti:

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau
beberapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam
satu periode.12

Menurut Budi Raharjdjom dalam Rudiyanto dan Hariyanti: “Perputaran

piutang adalah perbandingan antar jumlah penjualan kredit selama satu

11Jadongan Sijabat., Akuntansi Keuangan Menengah 1 Berbasis PSAK, Medan, 2016,
Universitas HKBP Nommensen. hal. 62

12Rudiyanto, Hariyanti,. Pengaruh Perputaran  Piutang dan Penjualan Terhadap
Laba Bersih Setelah Pajak Pada Perusahaan Manufaktur, Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis,
hal. 153
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tahun dengan  jumlah piutang  (bila nilai penjualan kredit  tidak  tersedia,

biasanya digunakan nilai jumlah penjualan)”.13

Menurut Bambang Riyanto dalam Rudiyanto dan Hariyanti:

Perputaran piutang merupakan periode terikatnya modal dalam
piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin
lama syarat pembayarannya berarti makin lama modal terikat pada
piutang, yang ini berarti bahwa tingkat perputarannya selama
periode tertentu adalah makin rendah.14

Jadi penulis menyimpulkan bahwa perputaran piutang merupakan lamanya

waktu pembayaran atau pelunasan piutang pelanggan kepada perusahaan, dimana

semakin lamanya   perputaran piutang maka akan mengakibatkan modal

perusahaan tertanam atau bisa dikatakan modal perusahaan akan semakin kecil.

Menurut Bambang Riyanto dalam Nafilla Karina, Perputaran piutang

dapat dihitung dengan rumus sebagai  berikut :�������� ������� = ������ �� − �� � �������
Piutang ditentukan dua faktor utama, yaitu penjualan kredit dan rata-rata

piutang. Rata-rata piutang dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan piutang

awal periode dengan piutang ahir periode dibagi dua. Adakalanya angka penjualan

kredit untuk suatu periode tertentu tidak dapat diperoleh sehingga yang digunakan

sebagai penjualan kredit adalah angka total penjualan.

Rasio perputaran piutang memberikan analisa mengenai berapa kali tiap

tahunnya dana yang tertanam dalam piutang berputar dari bentuk piutang ke

bentuk uang tunai kemudian kembali ke bentuk piutang lagi. Periode perputaran

13Loc. Cit
14Ibid
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piutang tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan

dalam syarat pembayaran kredit. Syarat pembayaran kredit juga akan

mempengaruhi tingkat perputaran piutang dimana tingkat perputaran piutang

menggambarkan berapa kali modal yang tertanam dalam piutang berputar dalam

satu tahun. Rasio perputaran yang tinggi mencerminkan kualitas piutang yang

semakin baik sebaliknya rasio perputaran yang menurun atau rendah menunjukan

kualitas piutang yang buruk.

Menurut Pirmatua Sirait:

Rasio perputaran piutang (receivablemturnover ratio) disebut juga
debtor’s turnover ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
merealisasikan piutang menjadi kas atau seberapa besar penjualan
yang belum tertagih. Semakin tinggi rasio semakin baik”.15

2.2.2.   Klasifikasi Piutang

Piutang dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Piutang Dagang (Account Receivable)

Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat

adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, dimana tagihan tidak disertai

surat perjanjian yang formal, akan tetapi karena adanya unsur kepercayaan

dan kebijakan perusahaan.

2. Piutang Non Dagang

Piutang non dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pihak

ketiga yang timbul atau terjadi bukan karena adanya transaksi penjualan

barang atau jasa secara kredit.

15Pirmatua Sirait, Op. Cit, hal. 149
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Yang termasuk piutang non dagang adalah sebagai berikut:

a. Piutang Biaya (Biaya dibayar dimuka)

b. Piutang Penghasilan (Penghasilan yang masih harus diterima)

c.  Uang Muka Pembelian (Persekot)

d. Piutang Lain-lain

3. Piutang Wesel (Notes Receivable)

Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak lain

yang menggunakan perjanjian secara tertulis dengan wesel atau promes.

Perjanjiana secara tertulis dimaksud agar piutang tersebut mempunyai

kedudukan yang lebih kuat, jadi tidak hanya berdasarkan atas kepercayaan

saja.

2.2.3.   Kebijakan Penjualan Kredit

Menurut Nafilla Karina kebijakan kredit terdiri dari 4 variabel, yaitu:

a.   Periode kredit, yaitu jangka waktu yang diberikan kepada pembeli
untuk membayar pembelian mereka.

b. Standar kredit, yaitu mengacu pada kemampuan keuangan dari
pelanggan yang dapat diterima.

c. Kebijakan penagihan, yaitu diukur dengan ketaatan atau
kelonggaran yang diberikan perusahaan dalam menagih piutang yang
lamban pembayarannya.

d. Diskon atau potongan yang diberikan untuk pembayaran yang lebih
cepat, sebagai contoh syarat pembayaran 2/10, net/30 yang dapat
diartikan jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari
sesudah waktu penyerahan barang akan mendapatkan diskon atau
potongan tunai sebesar 2% dari harga penjualan atau pembayaran
dilakukan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 hari tanpa
mendapat potongan harga. Apabila dalam tempo waktu tersebut
belum dilakukan pelunasan atau pembayaran maka semakin besar
jumlah investasi perusahaan dalam piutang.16

16 Nafila Karina, Op. Cit, hal. 35-36
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2.2.4.   Tingkat perputaran piutang

Menurut Riyanto dalam Octavia E.S bahwa:

Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan
berputar. Perputaran piutang merupakan refleksi syarat pembayaran
yang berasal periode perputaran atau periode terikatnya modal
dalam piutang.17

2.2.5.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Piutang

Perputaran piutang yang dimiliki suatu perusahaan yang mempunyai

hubungan  yang erat  dengan  jumlah penjualan kredit,  sehingga didalam  usaha

pengendalian piutang dilakukan oleh perusahaan adalah melalui kebijakan kredit

yaitu harus memperhatikan besarnya kebijakan penjualan kredit yang dilakukan

oleh perusahaan terhadap hasil produksinya. Menurut Manullang dalam Bangun

Prakoso dkk, faktor yang mempengaruhi piutang, adalah:

a) Volume penjualan kredit
b) Syarat pembayaran kredit
c) Ketentuan tentang pembatasan kredit
d) Kebijakan dalam penagihan piutang
e) Kebiasaan pembayaran pelanggan18

2.2.6. Kriteria Piutang

Terdapat beberapa kriteria agar suatu hal dapat dikelompokan sebagai

piutang perusahaan, yaitu:

1.   Terjadi akibat transaksi di masa lalu

17Octavia E.S, Pengaruh Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaanterhadap
Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia, hal. 84

18 Bangun Prakoso, dkk Pengaruh Perputaran Modal Kerja Dan Perputaran Piutang
Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Pembiayaan Listing Di Bei Periode 2009-
2013), hal. 4



21

Transaksi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang atau

perusahaan yang biasanya disertai dengan penyerahan barang, uang atau

jasa.

2.   Jumlah tagihan dapat diketahui dengan jelas

Tagihan berupa uang, barang atau jasa kepada pihak lain harus dapat

dengan jelas diketahui nilainya dalam mata uang tertentu. Tanpa diketahui

jumlahnya  dengan jelas, tagihan tidak dapat dikategorikan sebagai

piutang.

3. Pihak yang ditagih diketahui dengan jelas

Tagihan kepada pihak lain harus disertai dengan kejelasan pihak wajib

menyerahkan uang, barang atau jasa.

2.3 Laba Bersih

2.3.1    Pengertian Laba Bersih

Laba atau profit telah menjadi salah   satu kebutuhan   pokok bagi

pemenuhan kebutuhan perusahaan. Perusahaan yang berorientasi laba akan

berupaya sedapat mungkin untuk dapat menghasilkan profit.

Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi

dengan beban dan kerugian.

Menurut Pirmatua Sirait: “Laba bersih merupakan dana

pengembangan dan kesejahteraan segala pihak. Laba bersih yang tinggi

menunjukkan manajemen yang baik, semakin tinggi semakin baik.”19

19Pirmatua Sirait, Op. Cit, hal. 82
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Menurut Hery dalam Rizki R dan Leny S:

Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan
dan kerugian. Transaksi ini diiktisarkan dalam laporan laba rugi.
Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan
dan keuntungan) dan sumber daya keluar (beban dan kerugian).20

Menurut Rahmat dalam Rudiyanto dan Hariyanti:

Laba dipandang sebagai suatu peralatan prediktif yang membantu
dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan
datang. Laba terdiri dari hasil operasional, atau diluar dari hasil-hasil
operasional, atau keuntungan dan kerugian luar biasa dimana jumlah
keseluruhannya sama dengan laba bersih.21

Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk

suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam

bentuk laporan laba rugi.

Menurut Soemarso dalam Glencha D. C. B, dkk:

Laba bersih merupakan selisih lebih semua pendapatan dan
keuntungan terhadap semua biaya-biaya kerugian. Laba bersih
membantu menarik modal investor baru yang berharap untuk
menerima dividen dari operasi perusahaan yang berhasil di masa
datang.22

Menurut Ardin Doloksaribu: “Laba (Profit)  adalah selisih antara

jumlah diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang diberikan dan

20Rizki R dan Leny S,. Pengaruh Volume Penjualan Dan Biaya Operasional
Terhadap Laba Bersih, E-Proceeding of Management, Vol. 5 No. 2:2449,2018, hal. 3

21Rudiyanto, Hariyanti, Op. Cit, hal. 150
22Glencha D.C.B, Dkk,. Pengaruh Laba Bersih, Perubahan Piutang Usaha,

Perubahan Utang Usaha Dan Perubahan Persediaan Terhadap Arus Kas Operasi Di Masa
Depan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks Lq45 Dibursa Efek Indonesia Tahun
2011-2015, Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, Hal. 1486, 2017
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jumlah yang dibayarkan untuk input yang digunakan untuk menyediakan

barang atau jasa”.23

Laba digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja

investasi (Return on invesment) atau kinerja saham dengan melihat laba  per

lembar saham (Earning per share).

Menurut Henry Simamora dalam Nafilla Karina, laba bersih dapat dihitung

dengan rumus sebagai berikut:������������= ����������������− ���������������
2.3.2    Jenis-jenis Laba

Laba adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan,

laba terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1.   Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok

penjualan

2.   Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk

rencana perusahaan

3.   Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (Earning Before Tax)

merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa

4.   Laba setelah pajak atau laba bersih adalah laba setelah dikurangi

berbagai pajak.

23Ardin Doloksaribu, Kumpulan Istilah-istilah Akuntansi (Mudah Dipahami dan
Dilengkapi Beberapa Penjelasan), Edisi Pertama,: LPPM UHN Press, Medan 2019, hal. 42
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2.3.3    Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Laba

Menurut Mulyadi dalam Nafilla Karina mengemukakan faktor-faktor yang

mempengaruhi laba, antara lain:

1.   Biaya, biaya dapat timbul dari perolehan atau mengolah suatu
produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang
bersangkutan.   Biaya yang kadaluarsa disebut beban, setiap
periode beban dikurangi dari pendapatan pada laporan keuangan
laba rugi untuk menentukan laba periode.

2.   Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya
volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.

3.   Volume penjualan dan produksi yaitu besarnya volume penjualan
berpengaruh terhadap volume produksi yang akan mempengaruhi
besar kecilnya biaya produksi.24

2.3.4    Tujuan Laba

Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Menurut  Anis  Chariri dan Iman

dalam Ulfa Zahara bahwa informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan

untuk:

1. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam
perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian (Rate of
return on invested capital).

2. Sebagai pengukur prestasi manajemen
3. Sebagai dasar penentu besarnya pengenaan pajak
4. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu

negara
5. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus
6. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
7. Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran
8. Sebagai dasar pembagian deviden25

24Nafilla Karina, Op. Cit, hal. 40-41
25Ulfa Zahara, Ibid, hal. 20-21
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2.4 Penelitian Terdahulu

Vovi Rera Santika (2018) meneliti Pengaruh Penjualan Dan Perputaran

Piutang Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Multi Indocitra, Tbk Periode 2007-2016.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa   tidak terdapat pengaruh penjualan dan

perputaran piutang secara simultan terhadap laba bersih.

Nirmala   (2018)   meneliti Pengaruh Perputaran   Kas, Modal Kerja,

Perputaran   piutang Dan Perputaran   Aktiva Terhadap Profitabilitas Pada

Perusahaan Dan Pertambangan Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Periode

2011-2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perputaran kas secara parsial

berpengaruh  dan  tidak signifikan  terhadap profitabilitas, Modal kerja secara

parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, Perputaran

piutang secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap

profitabilitas, Perputaran aktiva   secara parsial berpengaruh   dan signifikan

terhadap profitabilitas.

Limas G.A.P & Nurul Widyawati (2014) meneliti Pengaruh Penjualan dan

Perputaran Piutang Terhadap Laba Bersih Perusahaan Farmasi. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa penjualan dan perputaran piutang berpengaruh signifikan

terhadap laba bersih pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia.

Asep S.A dan Wati A.A meneliti Pengaruh Penjualan dan Biaya Produksi

Terhadap Laba  Bersih (Survei Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka

Industri Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI tahun 2011-

2016). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penjualan berpengaruh terhadap

laba bersih pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa
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Efek Indonesia periode 2011-2016, dimana ketika penjualan meningkat maka laba

bersih akan ikut meningkat, sedangkan ketika penjualan menurun maka  laba

bersih akan ikut menurun.

Rudiyanto dan Hariyanti (2016) meneliti Pengaruh Perputaran Piutang dan

Penjualan Terhadap Laba  Bersih Setelah Pajak Pada Perusahaan Manufaktur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa uji T (Parsial) menunjukan bahwa masing-

masing variabel independen (perputaran piutang dan penjualan) memiliki

hubungan signifikan terhadap laba bersih setelah pajak.

Piter Tiong (2017) meneliti Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap

Profitabilitas Pada Perusahaan PT Mitra Phinastika Mustika Tbk. Hasil penelitian

menyimpulkan hasil analisis regresi, antara perputaran piutang dengan ROA

berpengaruh positif dan signifikan, dimana setiap kenaikan piutang akan dapat

meningkatkan ROA.

Ulfa Zahara (2014) meneliti Pengaruh Penjualan Terhadap Laba Operasi

Pada Pizza Hut Delivery. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaruh

penjualan terhadap laba operasi terjadi signifikasi.

Aslichah, dkk (2018) meneliti Pengaruh Modal Usaha dan Penjualan

Terhadap Laba Usaha Pada Perusahaan Penggilingan Padi. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial antara pengaruh

penjualan terhadap laba usaha diperoleh hasil bahwa secara positif dan signifikan

penjualan berpengaruh terhadap laba usaha.

Melani Henia (2018) meneliti Pengaruh Perputaran Piutang Dan

Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sub
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Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar Di BEI Periode

2009-2016. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perputaran piutang

berpengaruh positif, hal ini menunjukkan bahwa  semakin tinggi perputaran

piutang maka akan meningkatkan profitabilitas.

Putri E.H  dkk (2019)  dengan judul Pengaruh Perputaran Kas dan

Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Biro Perjalanan

Wisata Yang Terdaftar di BEI, hasilnya menunjukkan bahwa perputaran piutang

tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

Ade P.F dan Kevin D.N dengan judul pengaruh penjualan dan perputaran

piutang terhadap profitabilitas (perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan

minuman (BEI) periode 2011-2015), hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial,

penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (return on

aseet) dan perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (return on

asset). Sedangkan secara simultan, penjualan dan perputaran piutang berpengaruh

terhadap profitabilitas (return on asset).

Ni Luh Putu Anom Pancawati (2018) dengan judul Pengaruh Perputaran

Aktiva, Piutang Dan Hutang Terhadap Profitabilitas PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk,

hasilnya menunjukkan bahwa Variabel perputaran aktiva, perputaran piutang dan

perputaran hutang tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap

profitabilitas.



28

2.5 Perumusan Hipotesis

Menurut Husein Umar: “Hipotetsis adalah suatu perumusan sementara

mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat

menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya.”26

2.5.1.   Pengaruh Penjualan Terhadap Laba Bersih pada Perusahaan

Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat laba bersih

perusahaan tersebut, karena tujuan utama perusahaan pada umumnya adalah untuk

memperoleh laba bersih yang sebesar-besarnya dan laba bersih merupakan faktor

terpenting dalam menentukan kelangsungan hidup setiap perusahaan. Laba bersih

dapat dicapai secara optimal, jika penjualan mencapai hasil maksimal. Penjualan

merupakan kegiatan perusahaan dalam mencapai laba bersih yang maksimal.

Dengan tercapainya penjualan yang optimal, maka perusahaan akan

bertahan karena laba bersih yang diperoleh maksimal juga. Untuk mencapai

penjualan yang maksimal, maka perusahaan harus menerapkan perencanaan yang

baik dan yang dapat mengoptimalkan penjualan tersebut. Salah satu perencanaan

tersebut adalah dengan cara memberikan kredit kepada konsumen atau pelanggan

perusahaan, hal ini dilakukan untuk memperluas pasar dan sedapat mungkin

menguasai pasar.

Seperti diketahui laba utama perusahaan adalah laba penjualan atau

penjualan, penjualan bersih adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan

berbagai pengurangan penjualan. Untuk mengetahui hubungan antara penjualan

26Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua,
Jakarta, hal. 104



29

dengan laba bersih dapat dilihat pada komponen-komponen laporan laba rugi

perusahaan yang saling terkait satu sama lain.

Penelitian yang dilakukan Limas G.A.P (2014), Rudiyanto dan Hariyanti

(2016), Ulfa Zahara (2014), serta penelitian yang dilakukan Aslichah, dkk (2018)

menyatakan bahwa penjualan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap

laba bersih. Penjualan dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan apabila

perusahaan mampu meningkatkan penjualan.

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang disajikan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia (BEI)

tahun 2016-2018.

2.5.2.   Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Laba Bersih pada

Perusahaan

Menurut Bambang Riyanto dalam Nafilla Karina bahwa “Makin besar

jumlah piutang berarti semakin besar resiko, tetapi bersamaan dengan itu

juga akan memperbesar laba”.27

Piutang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit yang

dilakukan pihak perusahaan kepada pelanggan atau konsumen. Semakin besarnya

piutang yang diberikan maka semakin besar juga resiko yang harus diterima oleh

perusahaan seperti halnya piutang tak tertagih.

27Nafila Karina, Op. Cit, hal. 45



30

Tingkat perputaran piutang yang tinggi secara otomatis membuat rata-rata

pengumpulan piutang menjadi lebih cepat sehingga investasi dalam piutang serta

resikonya berkurang. Perputaran piutang yang tinggi mengindikasikan jumlah

penjualan yang tinggi pula dan dapat mempengaruhi pendapatan. Oleh karena itu,

usaha untuk meningkatkan penjualan hendaknya tidak hanya bertumpu pada

strategi penjualan kredit saja, tetapi juga harus memperhatikan efesiensi dan

efektifitas piutang itu sendiri.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan kredit

tidak selamanya   dapat menguntungkan perusahaan, apabila   tidak adanya

kebijakan kredit yang cermat dan sehat. Suatu perusahaan harus dapat

mengendalikan kebijakan kredit, sehingga resiko piutang tak tertagih semakin

kecil dan jumlah penjualan tetap meningkat.

Penelitian yang dilakukan Limas G.A.P (2014), Rudiyanto dan Hariyanti

(2016), Piter Tiong (2017), Melani Henia (2018), serta penelitian yang dilakukan

Ade P.F  dan Kevin D.N  menyatakan bahwa perputaran piutang berpengaruh

positif dan signifikan terhadap laba bersih. Untuk meningkatkan laba bersih

perusahaan, maka perusahaan harus mempercepat perputaran piutang, sehingga

piutang dapat cepat menjadi kas.

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang disajikan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

tahun 2016-2018.
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2.5.3.   Pengaruh Penjualan dan Perputaran Piutang Secara Simultan

terhadap Laba Bersih pada Perusahaan

Perusahaan dalam meningkatkan jumlah penjualan cenderung memberikan

kredit bagi pelanggannya. Hal ini dilakukan hampir semua perusahaan untuk

memperluas pasar dan sedapat mungkin menguasai pasar, yang pada awalnya

bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan timbulnya

piutang, mengharuskan perusahaan bekerja lebih optimal lagi, terlebih pada hal-

hal yang berhubungan dengan pengendalian pengumpulan dan penagihan piutang,

agar kebijakan yang dijalankan tidak membuat perusahaan terganggu, terutama

arus kasnya. Piutang merupakan elemen modal kerja (aktiva lancar) yang cukup

materiil dan selalu dalam kondisi berputar.   Besar   kecilnya   piutang juga

dipengaruhi oleh efektifitas pengendalian piutang yang diterapkan dan berkaitan

dengan besar kecilnya piutang (modal yang tertanam dalam piutang), karena

pengendalian yang tidak efektif mengakibatkan piutang tidak tertagih tepat waktu.

Tingkat perputaran piutang yang tinggi akan secara otomatis membuat rata-rata

pengumpulan piutang akan menjadi lebih cepat sehingga modal yang tertanam

dalam piutang serta  resikonya  berkurang. Perputaran piutang menunjukkan

periode terikatnya modal  kerja dalam  piutang, dimana semakin cepat periode

berputarnya menunjukkan  semakin cepat perusahaan akan memperoleh

keuntungan dari penjualan kredit tersebut, sehingga laba perusahaan juga ikut

meningkat. Perputaran piutang  yang  tinggi  mengindikasikan  jumlah penjualan

yang tinggi pula dan mempengaruhi pendapatan secara mutlak. Oleh karena itu,

usaha untuk meningkatkan penjualan juga hendaknya tidak hanya bertumpu pada
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strategi kebijakan penjualan kredit semata, tetapi juga harus memperhatikan

efisiensi dan efektifitas piutang itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafilla Karina (2017) dan Limas Guntur

Anggriono Putra (2014) menyatakan bahwa penjualan dan perputaran  piutang

berpengaruh  signifikan terhadap laba  bersih pada  perusahaan. Untuk

meningkatkan penjualan dan mempercepat perputaran piutang, maka perusahaan

harus mengendalikan penjualan kredit dengan kebijakan kredit yang cermat dan

sehat serta menguntungkan bagi perusahaan, sehingga penjualan tetap meningkat

sementara perputaran piutang tetap stabil atau bahkan lebih cepat, yang pada

akhirnya akan meningkatkan perolehan laba bersih.

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang disajikan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Penjualan dan perputaran piutang secara simultan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap laba bersih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

2.6 Kerangka Konseptual

Penjualan merupakan tujuan utama  yang dilakukannya  kegiatan

perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa dan menjualnya kepada

masyarakat. Dimana semakin besarnya volume penjualan akan meningkatkan

pendapatan perusahaan, dan untuk meningkatkan volume penjualan, perusahaan

harus memberikan kebijakan seperti penjualan kredit kepada konsumen.



33

Selain penjualan yang mempengaruhi laba perusahaan, faktor lain yang

akan diteliti yang mempengaruhi laba perusahaan adalah perputaran piutang.

Apabila perusahaan mampu mempercepat perputaran piutang, maka risiko tidak

tertagihnya piutang dapat diperkecil dan perolehan laba dimasa yang akan datang

dapat ditingkatkan. Sehingga dengan kecilnya piutang yang tidak tertagih dapat

menambah modal perusahaan untuk mendapatkan laba.

Dari uraian diatas dapat dilihat uraian kerangka konseptual dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Penjualan
H1

(X1)

Perputaran Piutang
H2

(X2)

Laba Bersih

(Y)

H3



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sebuah rencana prosedural yang menjadi panduan

penelitian dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian

sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien  dan efektif. Penelitian ini

menguji pengaruh penjualan, perputaran piutang terhadap laba bersih pada

perusahaan manufaktur.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1      Populasi (Population) Penelitian

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo dalam bukunya

Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajeman: “Populasi

(Population) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang

mempunyai karakteristik tertentu.”28 Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan

perusahaan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Adapun

populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 167 perusahaan.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo dalam bukunya

Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajeman: Penelitian dapat

28Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk
Akuntansi & Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2017, hal. 115

34
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meneliti seluruh elemen populasi (disebut dengan sensus) atau meneliti

sebagian dari elemen-elemen populasi (disebut dengan penelitian sampel).29

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive

sampling, yaitu metode penentuan sampel dengan kriteria atau pertimbangan

khusus sehingga layak dijadikan sampel. Tujuan dilakukannya metode purposive

sampling adalah untuk menghindari adanya ambiguitas yang disampaikan oleh

informasi-informasi tersebut. Kriteria yang diharapkan oleh peneliti untuk sampel

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data  yang  diambil merupakan  laporan  keuangan perusahaan-perusahaan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang merupakan sumber informasi

terbaru, berupa laporan laba rugi dan neraca.

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan tidak

mengalami delisting selama periode penelitian dari tahun 2016-2018 dan

telah diaudit oleh auditor independen dan telah tercantum dalam annual

report.

3. Dalam laporan keuangan perusahaan mendapatkan laba bersih dari tahun

2016-2018.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang  telah disebutkan diatas,

terdapat 88 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan,

sehingga jumlah sampel   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini adalah 79

perusahaan.

29Ibid, hal. 115
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3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu

variabel independen dan variabel dependen.

Variabel penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu :

1.   Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain. variabel independen dinamakan pula dengan variabel

yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel independen adalah penjualan dan perputaran piutang.

a) Penjualan (X1)

Penjualan merupakan suatu transaksi yang melibatkan penjual dan

pembeli pada  kegiatan usaha  dalam menyerahkan produk yang berupa

barang ataupun jasa. Menurut Dwi Prastowo & Rifka Julianty dalam Nafilla

Karina, penjualan dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut :��������= �����������������������������������
b) Perputaran Piutang (X2)

Perputaran piutang merupakan hasil bagi dari penjualan dengan rata-

rata piutang. Periode perputaran piutang yang   menunjukan lamanya dana

tertanam dalam piutang sangat tergantung pada kebijakan kredit khususnya

syarat kredit. Tinggi rendahnya receivable turnover berpengaruh langsung

terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Makin

tinggi turnovernya, berarti makin cepat perputarannya, yang berarti makin

pendek waktu terikatnya modal piutang dan sebaliknya. Menurut Bambang
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Riyanto dalam Nafilla Karina, Perputaran piutang dapat dihitung dengan

rumus sebagai  berikut :�����������������= ������������− �����������
2.   Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah

Laba bersih. Dimana laba bersih adalah Perbedaan pendapatan dengan beban,

jikalau pendapatan melebihi beban maka hasilnya laba. Menurut Henry Simamora

dalam Nafilla Karina laba bersih dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :������������= ����������������− ���������������
3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Data kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka,

sesuai dengan bentuknya data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis dengan

menggunakan teknik perhitungan statistik. Menurut Sidik Priadana dan Saludin

Muis: ”Data kuantitatif yaitu data yang menunjukkan jumlah atau

banyaknya sesuatu.”30

30Sidik Priadana & Saludin Muis, Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis Dilengkapi
Alat Bantu Minitab untuk Pengolahan Data, Edisi kedua, Yogyakarta, hal. 82
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2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang

diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi dari objek yang

diteliti. Data tersebut bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang diperoleh

melalui situs www.idx.co.id.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan

dokumentasi, yang diuraikan sebagai berikut :

3.5.1 Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan

mengumpulkan data yang bersifat teoritis mengenai permasalahan yang berkaitan

dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk menunjang kelengkapan data

menggunakan literatur pustaka seperti buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan

sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penjualan, perputaran piutang

dan laba bersih.

3.5.2 Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber   data

seperti laporan keuangan perusahaan, yang menjadi sampel penelitian yaitu

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumpulan data diperoleh dari media internet dengan cara mengunduh melalui
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www.idx.co.id untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan dan laporan

tahunan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis korelasi dan koefisien

determinasi. Alasan peneliti menggunakan analisis tersebut karena analisis regresi

berganda dan korelasi digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel

atau lebih,  dengan  maksud  bahwa dari  hubungan tersebut  dapat  memprediksi

besarnya dampak yang terjadi dari perubahan suatu kejadian terhadap kejadian

lainnya. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan

bantuan teknologi komputer yaitu program aplikasi SPSS.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan penjelasan atau deskripsi mengenai nilai

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari

variabel-variabel independen dan variabel dependen. Variabel penelitian terdiri

dari penjualan dan perputaran piutang sebagai variabel independen dan laba bersih

sebagai variabel dependen. Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah

dikumpulkan kemudian dianalisis.
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai ada tidaknya bias atas hasil

analisis regresi yang telah dilakukan, dimana dengan menggunakan uji asumsi

klasik dapat diketahui sejauh mana hasil analisis regresi dapat diandalkan tingkat

keakuratannya.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi

normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel

dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau

tidak. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut:

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas,

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan /atau tidak mengikuti

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.

b.   Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-

variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang

tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas

terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Multikolonieritas didalam model

regresi adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai toleransi > 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10

maka dapat ditafsirkan bahwa tidak ada multikolonieritas dalam

penelitian.
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2) Jika nilai toleran  0,10 dan Variance Inflation Factor (VIC)  10,

maka multikolonieritas gangguan terjadi dalam penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat

ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi

yang memenuhi persyaratan adalah dimana  terdapat kesamaan varians dari

residual satu pengamatan ke  pengamatan yang lain atau disebut

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan

melihat penyebaran dari varian pada grafik scatterplot pada output SPSS. Dasar

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas;

2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.

d.   Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu

periode sekarang (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Secara sederhana bahwa

analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data

observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat

dilihat pada uji Durbin watson dengan ketentuan sebagai berikut :
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a) Angka Durbin Watson di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif.

b) Angka Durbin Watson di antara -2 sampai 2 berarti tidak ada

autokorelasi.

c) Angka Durbin Watson di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.6.3. Analisis Regresi Berganda

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh

dua atau lebih variabel  bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier

berganda adalah suatu prosedur statistik  dalam menganalisis  hubungan antara

variabel satu atau variabel Independen (X) terhadap variabel Dependen (Y).

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel

atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan

variabel independen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda

digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan laba bersih dipengaruhi

oleh penjualan dan perputaran piutang. Rumus yang digunakan pada regresi linier

berganda adalah : �= �+ ����+ ����+ �
Keterangan :

Y = Laba Bersih

= Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada

saat variabel bebasnya adalah 0 (X1, X2= 0)

b1 = Koefisien regresi regresi berganda antara variabel bebas X2 terikat Y,

apabila variabel X2 dianggap konstan
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b2 = Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X2 terikat Y, apabila

variabel bebas X1 dianggap konstan

X1 = Penjualan

X2 = Perputaran Piutang

e = Faktor pengganggu dari luar model (Error)

3.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier

berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh

penjualan dan perputaran piutang terhadap laba bersih perusahaan. Adapun

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara  sebagai

berikut:

a. Uji t (Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t

mempunyai nilai signifikan  = 5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan

menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikan t (p-value) < 0,05, maka

hipotesis alternatif diterima.

b. Uji F

Uji F statistik pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel

independen atau bebas yang  dimasukkan dalam model  mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji ini dilakukan
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dengan tingkat signifikan 0,05 (alpha = 0,05). Ketentuan penolakan dan

penerimaan hipotesis dalam pengujian simultan ini adalah:

1) Jika signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara

bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh

signifikan terhadap variabel independen.

2) Jika signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti secara

bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari

masing-masing variabel independen (penjualan dan perputaran piutang) terhadap

variabel dependen (laba bersih) secara parsial atau untuk mencari pengaruh

dominan diantara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana analisis ini

dinyatakan oleh besarnya kuadrat koefisien parsial atau dengan kata lain R2 =

koefisien determinasi parsial. Dimana besarnya koefisien determinasi ini adalah 0

sampai 1.

Jika nilai R2 yang mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat

kemampuan variabel independen dalam model regresi dalam menerangan variabel

dependen. Sebaliknya jika nilai R2 yang mendekati 0 maka semakin lemah

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen.


