
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

 

3.1.1 Penelitian Kepustakaan 

 

Penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mencari 

dan mempelajari berbagai literatur, jurnal, karangan ilmiah dan penerbitan lainnya 

yang berhubungan dengan penulisan. 

 

3.1.2 Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan yaitu penelitian dimana penulis mengadakan penelitian dengan 

teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyalin dokumen, catatan-

catatan perusahaan yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian. Semua data 

diperoleh dari PT. Wansa Turga Citra Bandar Lampung. Penelitian dilakukan di PT. 

Wansa Turga Citra yang berlokasi di Jl. Untung Suropati No 74 A Bandarlampung. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Nopember 2012. 

 

3.1.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat 

sekunder, yaitu data hasil penelitian yang sumbernya didapat dengan cara melakukan 

pengumpulan data berupa laporan keuangan PT. Wansa Turga Citra Bandar Lampung 

periode 2009-2011.  
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3.2 Definisi Operasional Variabel 

 

3.2.1 Variabel Dependen (Ŷ) 

 

Variabel Terikat atau variabel tergantung (dependent variabel). yaitu suatu variabel 

yang mempunyai ketergantungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain 

(Sugiyanto, 1995:43).  

 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laba bersih. Laba bersih adalah 

kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah 

dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi (Darsono, 

2005) 

Laba bersih dihitung dengan rumus:  

Laba Bersih = Laba Usaha + Pendapatan Luar Usaha – Beban Luar Usaha  

Sumber: Sebastian, pada http://gabrielsebastian100.blogspot.com/2012/03/cara-cepat-

belajar-akuntansi-dasar.html 

 

3.2.2 Variabel Independen (X) 

 

Variabel Bebas (Independent Variabel), yaitu variabel yang tidak mempunyai 

ketergantungan (Sugiyanto, 1995:43).  Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah kebijakan piutang yang terdiri dari volume penjualan, piutang ragu-

ragu/piutang macet dan investasi pada piutang. 

1. Volume penjualan menggambarkan biaya langsung yang timbul dari barang yang 

diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis termasuk biaya bahan baku, tenaga 

http://gabrielsebastian100.blogspot.com/2012/03/cara-cepat-belajar-akuntansi-dasar.html
http://gabrielsebastian100.blogspot.com/2012/03/cara-cepat-belajar-akuntansi-dasar.html
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kerja langsung, dan biaya overhead dan tidak termasuk periode (operasi) biaya 

seperti penjualan, iklan atau riset dan pengembangan. 

Volume penjualan dihitung dengan rumus = persediaan awal (unit) + pembelian 

bersih (Unit) - persediaan akhir (unit) (IAS 2, 2003) 

2. Piutang ragu-ragu/piutang macet merupakan piutang yang disangsikan atau 

diragukan penerimaannya karena kegagalan usaha atau memang merupakan suatu 

kesengajaan debitur tidak membayarnya. 

3. Investasi pada piutang, investasi pada saldo perusahaan yang akan diterima dari 

pelanggan.  

 

Metode analisis yang digunakan untuk pengujian piutang yaitu: analisis rasio  

keuangan (Munawir : 2004,64) yang terdiri dari : 

a. Receivable Turn Over (RTO) 

RTO bertujuan untuk mengukur likuiditas dan aktivitas dari piutang  

perusahaan.   

            Credit Sales 

RTO  = 

       Average Receivable 

Yang dinyatakan dalam :  ………….  Kali 

b. Averege Collection Period (ACP) 

ACP bertujuan untuk mengukur rata-rata waktu penagihan atas penjualan. 

360 Hari 

ACP   =    

   RTO 

Yang dinyatakan dalam : ………… hari 
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b. Rasio Tunggakan 

Rasio tunggakan bertujuan untuk mengetahui berapa besar  jumlah piutang  

yang telah jatuh tempo dan belum tertagih dari sejumlah penjualan kredit yang  

dilakukan. 

Jumlah piutang tertunggak akhir periode 

Rasio Tunggakan  =                                                                        x 100% 

  Total piutang pada periode yang sama 

c. Rasio Penagihan 

Rasio penagihan bertujuan untuk mengetahui berapa besar piutang yang 

tertagih dari total piutang yang dimiliki perusahaan 

Jumlah piutang tertagih 

Rasio penagihan  =      x 100% 

                  Total Piutang 

 

3.2.3 Hipotesis Kerja 

 

Hipotesis Kerja yang akan dilakukan antara lain :  

Ha:   

1. Volume penjualan berpengaruh positif terhadap laba perusahaan pada  PT. Wansa 

Turga Citra Bandar Lampung   

2. Piutang macet berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan PT. Wansa Turga 

Citra Bandar Lampung   

3. Investasi pada piutang berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan PT. Wansa 

Turga Citra Bandar Lampung   
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3.3 Alat Analisis 

 

3.3.1 Teknis Analisis Data 

 

Menurut Indriantoro, dkk (1999:11) mendefinisikan analisis data sebagai bagian dari 

proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk 

menarik kesimpulan.  

 

Menurut Sugiyono (2008:246) langkah-langkah teknis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Data reduksi 

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data 

dengan cara mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok kemudian 

memfokuskan pada data Manajemen Kredit.   

2. Data Display 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, gambar dan bagan serta uraian 

singkat yang menjelaskan hubungan antar masing-masing katagori.  

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan 
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mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

 

Tahap-tahap analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap, analisis data dapat 

dilakukan setelah memperoleh data-data baik dengan interview dan dokumentasi. 

Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir 

penelitian. 

 

Tahapan-tahapan analisis data dari penelitian ini adalah: 

1. Analisis Penerapan manajemen kredit yang meliputi Perencanaan kredit, proses 

pemberian kredit, analisis pemberian kredit, pengawasan kredit, Kredit 

Bermasalah 

2. Analisis faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah 

 

3.3.2. Uji Asumsi Klasik 

 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik atas persamaan regresi linear berganda yang digunakan.  Pengujian ini 

terdiri atas uji normalitas, muktikolinearitas, heteroskedasitas dan autokorelasi. 

1. Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal/mendekati normal. 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, 

yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2006). 
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2. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2006) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang 

baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi kolerasi. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi diilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang 

dapat dilihat dari output SPSS. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:  

a. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi.  

b. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas dalam model regresi.  

 

3. Uji Asumsi Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel 

pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk 

mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat 

digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson). Menurut Singgih Santoso (2001) 

kriteria autokorelasi ada 3, yaitu: 

a. Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif. 

b. Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada   autokorelasi. 

c. Nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID).  

 

Dasar analisisnya:  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik –titik yang membentuk suatu pola tertentu, 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

Analisis dengan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh 

karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan, semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot. 

 

3.3.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh 

antara variabel independen (kebijakan piutang) terhadap variabel dependen 

(profitablitas perusahaan). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

komputer yaitu program SPSS release 17.0 for window XP, hasil perhitungan 
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tersebut akan digunakan dalam pembahasan ini yaitu t hitung, koefisien korelasi, 

koefisien determinasi (R Square adj), dengan rumus. 

R
2
 = r

2 

 

R
2
  = koefisien determinasi 

r
2  

= koefisien korelasi 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Kebijakan piutang (variabel independen) 

terhadap laba perusahaan (variabel dependen) perusahaan tersebut penulis 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang secara rinci memiliki tujuan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

menggunakan koefisien regresi parsial, dengan menggunakan rumus: 

Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + e 

Dimana  

Y = Laba 

 a  = Intercept, yang merupakan nilai variabel bebas pada saat variabel terikat  

        bernilai nol (x=0) 

 b =  Koefisien regresi antara variabel bebas dari variabel terikat (Y)  

X1 = Volume penjualan (unit) 

X2 = Piutang bulanan (Rp) 

X3 = Piutang ragu-ragu bulanan (Rp) 

e  = error term 
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3.4  Pengujian Hipotesis 

 

Setelah didapatkan hasil perhitungan regresi linear berganda, maka perlu diadakan 

pengujian terhadap koefisien regresi tersebut, yaitu dengan kofisien determinasi, uji F 

dan uji t. 

 

3.4.1 Koefisien Determinasi  

 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ini 

adalah 0 sampai dengan 1 Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 

2005:169) dalam Chapter (2011). 

 

3.4.2 Uji t 

 

Pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) dengan 

derajat kebebasan (df) = (n-k)-1.  Pengaruh parsial dari seluruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat ini menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Pengujian Parsial terhadap variabel terikat Laba  

Ho1  : β1  = 0, artinya, Volume penjualan tidak berpengaruh terhadap laba. 

Ha1  : β1 = ≠ 0, artinya Volume penjualan berpengaruh terhadap laba. 
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Ho2  : β2  = 0, artinya, Piutang bulanan tidak berpengaruh terhadap laba. 

Ha2  : β2 = ≠ 0, artinya Piutang bulanan berpengaruh terhadap laba. 

Ho3  : β3  = 0, artinya, Piutang ragu-ragu bulanan tidak berpengaruh terhadap laba. 

Ha3  : β3 = ≠ 0, artinya Piutang ragu-ragu bulanan berpengaruh terhadap laba. 

 

Kaidah pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai p-value (sig) 

dengan α (5%). Apabila nilai p-value dari masing-masing variabel bebas > α (5%), 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara individu masing-masing variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai P-value dari 

masing-masing variabel bebas < α (5%), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

secara individu masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 

3.4.3 Uji F 

 

Pengujian pengaruh seluruh variabel bebas yaitu kebijakan piutang (volume 

penjualan, piutang bulanan dan piutang ragu-ragu bulanan) terhadap laba sebagai 

variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F dengan derajat kebebasan (df) = 

(n-k)-1 pada tingkat kepercayaan sebesar 95% (α = 5%).  

 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan 

hipotesis statistik. Pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat ini menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1  : β1 =  β2  = 0, artinya volume penjualan, piutang bulanan dan piutang ragu-

ragu bulanan secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap laba. 
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Ha1  : β1 =  β2  ≠ 0, artinya volume penjualan, piutang bulanan dan piutang ragu-

ragu bulanan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap laba. 

 

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F dilakukan dengan membandingkan nilai 

P-value (sig) dengan α (5%). Apabila nilai p-value dari F > α (5%), maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, artinya secara bersama-sama semua variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai p-value 

dari F < α (5%) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara bersama-sama 

semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


