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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) beban penyisihan piutang tidak tertagih dan laba 

operasional pada PD. Putra Madani, (2) pengaruh beban penyisihan piutang tidak tertagih terhadap laba 

operasional pada PD. Putra Madani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis 

dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara beban penyisihan 

piutang tidak tertagih terhadap laba operasional. Disarankan Perusahaan PD.Putra Madani lebih 

memperhatikan mengenai kredibilitas debitur agar kolektabilitas relatif lancar guna mencapai laba 

operasional yang optimal. 
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This research objectives were to know: (1) the expense allowance for doubtful accounts and 

operating profit at PD. Putra Madani Ciamis, (2) the influence of expense allowance for doubtful accounts 

to operating profit. The method which used in this research was an analytic descriptive method with a case 

study approach. The techniques of collecting the data are done through observation, interviews, and study 

documentation. The tool of analyzing the data is simple regression analysis. The hypothesis examination 

uses t-tes.  The results showed that there is an influence between expense allowance for doubtful accounts 

against operating profit. The PD.Putra Madani must more concerned about the credibility of the debtor in 

order to achieve relatively smooth collectability so the company can gain operating profit optimal. 
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1. Pendahuluan 

Pada umumnya tujuan perusahaan 

melakukan kegiatan operasional untuk 

memperoleh laba yang maksimum disamping itu 

juga untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan 

yang lainnya. Setiap perusahaan berusaha agar 

mencapai laba atau memperoleh keuntungan yang 

semaksimal mungkin. 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. 

Seperti halnya suatu badan usaha yang 

didirikan, profit oriented atau bertujuan 

memperoleh laba yang maksimal, kegiatan usaha 
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perusahaan yang merupakan salah satu basis 

untuk memperoleh laba yang maksimal adalah 

berupaya untuk melakukan penjualan setinggi 

mungkin baik secara kredit maupun tunai. 

Memaksimalkan laba berarti menekankan pada 

pemanfaatan barang dan modal secara efektif 

efisien. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk 

dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara 

efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan 

pendapatan yang akan diterima. Setiap tujuan 

perusahaan harus dinyatakan dengan tepat dan 

jelas sesuai dengan kondisi dan segala 

kompleksitas permasalahan dunia nyata. Pada 

kenyataannya, manajer keuangan untuk setiap 

harinya harus selalu berhadapan dengan dua 

masalah yang tidak tercakup dalam tujuan 

perusahaan untuk memaksimalkan laba yaitu 

waktu dan ketidakpastian (Keown 2004:3) 

Besarnya jumlah volume penjualan kredit 

setiap triwulan, periode atau tahunnya, berarti 

perusahaan harus dapat menyediakan penanaman 

investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. 

Penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan 

biasanya akan membawa dampak resiko yaitu 

munculnya berbagai macam biaya, seperti halnya 

menambah pegawai yang mengurus dan 

mengawasi administrasi kredit, adanya bunga 

pinjaman terkait dengan piutang serta akan 

bertambahnya resiko berupa penjualan kredit yang 

tidak terbayar oleh pelanggan atau piutang yang 

tidak tertagih (bad debt), sehingga biasanya 

mengurangi jumlah penjualan bersih perusahaan 

dari total besarnya piutang yang dimiliki. 

Piutang terjadi kerena adanya penjualan 

secara kredit. Banyak perusahaan yang menjual 

barang dagang atau jasa mereka secara kredit 

karena penjualan secara kredit tersebut merupakan 

suatu upaya untuk meningkatkan (atau untuk 

mencegah penurunan) penjualan. Dengan 

penjualan secara kredit meningkat maka piutang 

pun meningkat dan diharapkan laba juga 

meningkat. 

Pada dasarnya manajer keuangan langsung 

mengawasi piutang dagang melalui 

keterlibatannya dalam pengelolaan kebijakan 

kredit dan penagihan piutang (Ridwan 2002:235). 

Agar proses piutang dalam perusahaan dapat 

mencapai sasaran, dalam arti bahwa kredit itu 

dapat membantu pelanggan sesuai dengan 

kebutuhannya, di samping itu juga 

menguntungkan bagi perusahaan dalam arti sesuai 

dengan tujuan perusahaan meliputi dua fungsi 

pokok yaitu profitability (perusahaan memperoleh 

keuntungan dari piutang/kredit tersebut) dan 

safety (bahwa piutang yang berjalan benar-benar 

terjamin), maka harus dihitung jumlah kebutuhan 

piutang tersebut, dengan cara yang cermat dan 

tepat sebagai bentuk suatu investasi bagi 

perusahaan. 

Penjualan atas dasar selain penjualan tunai 

memang memiliki resiko menimbulkan kegagalan 

untuk menagih piutang. Piutang usaha tak tertagih 

merupakan kerugian pendapatan, yang 

memerlukan ayat jurnal pencatatan yang tepat, 

penurunan aktiva piutang usaha, serta penurunan 

yang berkaitan dengan laba. Tanpa 

memperhatikan kriteria yang digunakan dalam 

pemberian kredit dan prosedur yang diterapkan, 

biasanya sebagian dari penjualan kredit dipastika 

tidak akan tertagih. Tidak ada satupun ketentuan 

umum yang dapat digunakan untuk menentukan 

kapan suatu piutang menjadi tidak tertagih. Jika 

seorang debitur gagal untuk membayar piutang 

sesuai dengan kontrak penjualan atau belum 

dibayar saat jatuh tempo, tidak berarti bahwa 

hutang-hutang tersebut tidak akan dapat ditagih. 

Bangkrutnya debitur adalah salah satu petunjuk 

yang paling signifikan mengenai tidak tertagihnya 

sebagian atau seluruh piutang. Petunjuk lainnya 

meliputi penutupan bisnis atau gagalnya upaya 

penagihan setelah dilakukan beberapa kali usaha. 

Setiap usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan memiliki suatu resiko yang berdampak 

pada penghasilan atau return perusahaan. Oleh 

karena itu, manajemen harus mempertimbangkan 

berbagai resiko yang akan berpengaruh pada 

perubahan tingkat laba yang diperoleh. Dalam 

resiko ini merupakan resiko pembiayaan sebagai 

dampak dari penyaluran pembiayaan yang 

berakibat kegagalan atau ketidak mampuan 

konsumen mengembalikan sejumlah pembiayaan 

yang telah diterima dari perusahaan berupa 

produk dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Melalui pemberian pembiayaan ini ,maka 

perusahaan harus menentukan resiko yang akan di 

tanggumg oleh perusahaan, yang akan disediakan 

sebagai penyisihan (Dahlan Siamat, 2005:238). 

Perusahaan harus menentukan besarnya 

penyisihan piutang untuk setiap periode akuntansi 

untuk kemungkinan kerugian yang harus 

disisihkan,maka dimasukkan sebagai beban atau 

biaya (Soemarso, 2002:62). Kerugian piutang ini 

dibebankan pada periode yang bersangkutan 

sehingga dapat dihubungkan antara kerugian 

piutang dengan yang mengakibatkan timbulnya 

piutang (Zaki Baridwan, 2004:72). 

Demikian juga halnya dengan PD. Putra 

Madani yang merupakan peusahaan home 
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industry, perusahaan ini bergerak dalam bidang 

usaha pembuatan makaroni yang diberi cap Snack 

Makaroni ABG. Dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya tidak kalah bersaing dengan perusahaan 

lain, pemasaran pun sudah cukup luas diantaranya 

ke daerah Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung, 

Jakarta, Cirebon, Cikijing, Cilacap, Jawa Tengah, 

Majenang, dan Magelang. Untuk menjaga 

kelangsungan usahanya PD. Putra Madani terus 

berupaya untuk memperoleh laba. Masalah yang 

dihadapi PD. Putra Madani adalah berkaitan 

dengan piutang yang pelunasannya melewati 

tanggal jatuh tempo piutang sehingga termasuk 

kedalam piutang macet atau bahkan piutang tidak 

dapat tertagih. Hal tersebut menyebabkan adanya 

beban penyisihan piutang tidak tertagih. Maka 

PD. Putra Madani melakukan suatu pengendalian 

guna menutup resiko kemungkinan kerugian 

dimana perusahaan wajib membentuk suatu 

penyisihan. Hal ini ditujukan untuk mencapai laba 

yang besar meskipun PD. Putra Madani ini 

menghadapi resiko yang besar pula. 

Di satu sisi, semakin besar piutang yang 

dimiliki PD. Putra Madani maka semakin besar 

pula penyisihan piutang yang di sisihkan oleh 

perusahaan, tetapi disisi lain dapat mempengaruhi 

besar kecilnya laba operasional. Laba atau 

keuntungan merupakan salah satu faktor yang 

menunjang keberhasilan suatu perusahaan. 

Pertimbangan dalam penyisihan piutang tidak 

tertagih merupakan suatu cara yang dilakukan PD. 

Putra Madani dalam hal penilaian konsumen 

mampu atau tidaknya melunasi kewajiban atau 

hutang. 

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang 

berkaitan dengan beban penyisihan piutang tidak 

tertagih dan laba operasional perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Krisnawati 

yang berjudul “Pengaruh beban piutang tak 

tertagih terhadap laba operasional  pada PT Bank 

Negara Indonesia (persero) Tbk,  Kantor Cabang 

ITB Bandung” menunjukkan bahwa pengaruh 

beban piutang tak tertagih terhadap laba 

operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk, Kantor Cabang ITB Bandung adalah sebesar 

2,56%. Pengaruh beban piutang tak tertagih 

terhadap laba operasional sangat kecil karena 

piutang yang tak tertagih sangat kecil, disebabkan 

piutang yang masih dalam keadaan ragu-ragu 

tidak dianggap sebagai beban melainkan 

cadangan. Selain itu, penelitian Maya Rosmayani 

yang berjudul “Pengaruh beban penyisihan 

piutang tidak tertagih terhadap laba operasional 

bank pada BPRS Al-Wadiah”, menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh antara beban penyisihan 

piutang tidak tertagih terhadap laba operasional di 

PT BPRS Alwadiah periode 2006 – 2010 dengan  

koefisien determinasi sebesar 0.627 atau sebesar 

62,7%. 

Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis 

mengambil judul “PENGARUH BEBAN 

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK 

TERTAGIH TERHADAP LABA 

OPERASIONAL PERUSAHAAN PADA PD. 

PUTRA MADANI CIKONENG CIAMIS 

PERIODE 2005 - 2011” . 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang 

telah diuraikan dimuka, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah penelitian sebagi 

berikut: 

1. Bagaimana beban penyisihan piutang tidak 

tertagih dan laba operasional pada PD. 

Putra Madani. 

2. Bagaimana pengaruh beban penyisihan 

piutang tidak tertagih terhadap laba 

operasional pada PD. Putra Madani. 

 
 

2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Keberhasilan atau kegagalan sebuah bisnis 

terutama akan tergantung pada permintaan atas 

produk-produknya atau aturannya, semakin tinggi 

nilai penjualannya semakin besar keuntungannya 

atau laba yang didapat perusahaan. 

Penjualan kemudian akan tergantung pada 

beberapa faktor, beberapa diantaranya merupakan 

faktor-faktor eksternal tetapi yang lainnya berada 

di bawah kendali perusahaan. Determinan-

determinan utama yang dapat dikendalikan dari 

penjualan adalah harga jual, kualitas produk, 

periklanan dan kebijakan kredit perusahaan. 

Perusahaan ini melakukan cara pembayaran secara 

kredit yang mungkin dapat menimbulkan piutang 

bagi kreditur dan menimbulkan utang bagi 

debitur. 

Menurut Michell Suharli (2006:202), 

piutang adalah jumlah piutang dari pelanggan 

yang terjadi karena transaksi penjualan barang dan 

jasa. Dari kutipan tersebut, diketahui bahwa 

penjualan barang atau jasa secara kredit dapat 

menimbulkan piutang. Apabila piutang yang 

dilunasi tepat pada tanggal jatuh temponya 

termasuk kedalam piutang lancar sedangkan 

piutang yang pelunasannya melewati tanggal jatuh 

tempo piutang tersebut termasuk kedalam piutang 

macet atau bahkan piutang tersebut tidak dapat 

tertagih.  
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Berdasarkan tujuan untuk penyajian dalam 

laporan keuangan, penggolongan berdasarkan 

tujuan penyajian didalam laporan keuangan, lebih 

didasarkan atas jangka waktu yang diperlukan 

untuk merealisasikan piutang menjadi kas. 

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri 

(2002:83) piutang dapat dibedakan menjadi dua 

golongan yaitu meliputi: Piutang jangka pendek 

dan piutang jangka panjang. Piutang jangka 

pendek yaitu meliputi tagihan-tagihan yang 

diharapkan akan diterima pelunasannya dalam 

jangka waktu kurang atau sama dengan satu 

tahun. Piutang jangka pendek biasanya dimasukan 

pada aktiva lancar. Piutang jangka panjang yaitu 

meliputi semua tagihan-tagihan yang jangka 

waktu pelusannya lebih dari satu tahun. Didalam 

neraca jenis piutang tersebut disajikan sebagai 

aktiva tidak lancar atau biasanya dimasukan ke 

dalam kelompok aktiva lain-lain. 

Maka dari adanya piutang tersebut akan 

menimbulkan adanya kerugian piutang, dan 

kerugian piutang yang dimaksud adalah dalam 

bentuk beban penyisihan piutang tidak tertagih. 

Beban penyisihan piutang tidak tertagih 

merupakan suatu beban yang dicadangkan oleh 

suatu bank untuk kerugian piutang yang tidak 

dapat ditagih.  

Pengertian penyisihan piutang tidak tertagih 

menurut Soemarsono (2002:379), Penyisihan 

piutang tidak tertagih adalah bagian dari piutang 

yang diperkirakan tidak akan dapat di tagih dan 

untuk kemungkinan kerugian yang harus di 

sisihkan yang telah di bebankan sebagai biaya. 

Adapun yang dimaksud dengan beban 

penyisihan piutang tidak tertagih menurut Zaki 

Baridwan (2004:126) adalah, Beban penyisihan 

piutang tidak tertagih adalah cadangan kerugian 

piutang yang menimbulkan berkurangnya manfaat 

ekonomi yang dibebankan sebagai beban pada 

periode yang bersangkutan yang disusun pada 

akhir periode, maka setiap setiap akhir tahun perlu 

dihitung jumlah kerugian – kerugian dari piutang 

– piutang, sehingga dapat dibedakan antara 

kerugian piutang dengan yang mengakibatkan 

timbulnya piutang. Beban penyisihan piutang ini 

merupakan bagian dari piutang dengan jumlah 

piutang yang diharapkan akan ditagih dihitung 

dengan mengurangkan jumlah yang diperkirakan 

akan dapat ditagih kepada jumlah piutang. 

Dalam hal piutang tidak tertagih, meskipun 

perusahaan telah berhati-hati dalam mengambil 

kebijakan dalam kebijakan pembiayaan (misalnya 

mengharuskan calon debitur untuk memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu), namun 

perusahaan tidak dapat menghindar dari adanya 

piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang yang 

tidak dapat ditagih ini merupakan konsekuensi 

logis dari kebijakan pembiayaan. Kerugian yang 

timbul dari piutang yang tidak tertagih ini oleh 

akuntansi diakui sebagai kerugian piutang.  

Penyebab piutang tak tertagih dari segi 

pemilik piutang karena kurangnya usaha 

penagihan, kurangnya kontrol dari pemberi 

piutang, kurangnya seleksi dalam pemberian 

kredit, atau perusahaan tersebut memiliki piutang 

di perusahaan lain tetapi perusahaan lain juga 

belum bisa membayar piutangnya sehingga 

perusahaan tersebut menunggu piutangnya 

dibayar oleh pihak lain, dan jika piutangnya 

dibayar oleh pihak lain maka perusahaan tersebut 

akan membayar piutangnya kepada perusahaan 

yang bersangkutan, sedangkan dari segi pihak 

yang berutang penyebabnya bisa bermacam-

macam, misalnya pihak yang berutang tiba-tiba 

mengalami kesulitan keuangan, kebangkrutan 

usaha atau pihak yang berutang memang 

mempunyai motif untuk secara sengaja tidak 

membayar utangnya. 

Dalam kondisi ketidakpastian, merupakan 

suatu hal yang wajar jika ada sejumlah pituang 

dagang perusahaan yang tak tertagih pada saat 

jatuh tempo dan bahkan ada yang benar-benar 

tidak dapat dibayar oleh pihak yang berutang, 

sehingga terpaksa dihapuskan oleh pemilik 

piutang. Tetapi perusahaan biasanya tidak dapat 

mengetahui dengan tepat berapa besar nilai 

piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak 

dapat ditagih. 

Akibat dari adanya piutang yang tidak 

tertagih ini maka akan sangat berpengaruh pada 

laba operasional. Dimana semakin besar biaya 

yang disisihkan untuk  kerugian piutang tidak 

tertagih, maka semakin sedikit laba operasional  

yang didapatkan.  

Menurut Keown, Martin, Petty, dan Scott Jr 

(2005:33), pengertian laba operasi adalah 

Operating income (earning before interest and 

taxes) is profit from sales minus total operating 

expense. Pendapatan operasi (pendapatan sebelum 

bunga dan pajak) adalah laba dari penjualan 

dikurangi total biaya operasional. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

laba operasi merupakan hasil dari aktivitas-

aktivitas utama perusahaan, atau bidang usaha 

perusahaan, dimana laba operasi diperoleh dengan 

cara mengurangi pendapatan yang diperoleh dari 

aktivitas utama perusahaan dengan total biaya 

yang dikeluarkan guna melaksanakan aktivitas-
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aktivitas utama tersebut. Bagi PD. Putra Madani 

(macaroni ABG) Cikoneng – Ciamis pendapatan 

operasional berasal dari laba penjualan dikurangi 

biaya operasional. Dan piutang tak tertagih juga 

diakui sebagai beban atau biaya yang akan 

mempengaruhi laba operasional 

Berikut ini adalah beberapa pendapat yang 

menunjukan keterkaitan antara beban piutang tak 

tertagih dengan laba operasi: 

Menurut Kieso dkk (2002:390), “Piutang 

usaha tak tertagih adalah kerugian pendapatan, 

yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan 

yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang 

usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba 

dan ekuitas pemegang saham, kerugian 

pendapatan dan penurunan laba diakui dengan 

mencatat beban piutang ragu-ragu (atau beban 

piutang tak tertagih).” 

Menurut Skousen, Stice, dan Stice (2001: 

365), “Jumlah piutang yang diterima untuk tidak 

ditarik dicatat oleh debit untuk beban kerugian 

piutang dan kredit untuk cadangan atas beban 

kerugian.” 

Pendapat di atas menunjukan bahwa tidak 

tertagihnya piutang akan menimbulkan beban bagi 

perusahaan, dan yang pada akhirnya akan 

menimbulkan kerugian pada perusahaan. Oleh 

karena itu beban piutang tak tertagih akan 

mempengaruhi laba operasional. Dari penjelasan 

diatas juga dapat disimpulkan, bahwa adanya 

penyisihan piutang tidak tertagih ini termasuk dari 

kerugian operasional, yang dapat mengurangai 

laba operasional (pendapatan operasional). Karena 

yang termasuk pada laba operasional adalah 

pendapatan operasional dikurangi dengan beban 

operasional. Di satu sisi, semakin besar piutang 

yang dimiliki perusahaan maka semakin besar 

pula penyisihan piutang yang di sisihkan oleh 

perusahaan, tetapi disisi lain dapat mempengaruhi 

besar kecilnya laba operasional. Laba atau 

keuntungan merupakan salah satu faktor yang 

menunjang keberhasilan suatu perusahaan.  

Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah yang masih harus 

dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2002: 51). 

Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, 

maka penulis memiliki hipotesis sebagai berikut: 

“Beban penyisihan piutang tidak 

tertagih berpengaruh terhadap laba 

operasional perusahaan.” 

 

3. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian yaitu beban penyisihan piutang tidak 

tertagih dan laba operasional pada PD. Putra 

Madani (macaroni ABG) Cikoneng – Ciamis. 

Penulis meneliti bagaimana pengaruh beban 

penyisihan piutang tidak tertagih terhadap laba 

operasional perusahaan. 

 

4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. 

Menurut Moh. Nazir (2003: 63) metode 

deskriptif analisis : 

“Suatu metode yang meneliti suatu 

kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu 

system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang dengan tujuan membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – 

fakta, serta sifat hubungan antar fenomena yang 

terjadi’. 

Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan 

(2002:22) adalah : 

“Metode deskriptif yaitu melukiskan 

variabel demi variabel, satu demi satu dan 

digunakan untuk melukiskan secara sistematis 

fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam 

bidang tertentu”. 

Adapun pengertian studi kasus menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:210) adalah : 

“Merupakan penelitian yang dilakukan 

secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap 

suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu”. 

Tujuan dari studi kasus untuk memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, 

sifat – sifat serta karakter – karakter yang khas 

dari kasus ataupun status dari individu yang 

kemudian dari sifat – sifat khas diatas akan 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

 

Operasionalisasi Variabel 
Dalam penetapan variabel penelitian 

penulis menyesuaikan judul penelitian yaitu  

Pengaruh beban penyisihan piutang tidak tertagih 

terhadap laba operasional, maka terdapat dua 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Kedua variabel ini diukur dengan membandingkan 

antara kondisi yang sebenarnya dalam perusahaan 



 - 6 - 

bengan kriteria-kriteria yang telah diterapkan oleh 

penulis. Untuk lebih jelasnya operasionalisasi 

variable dari uraian diatas dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Tabel 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variable Definisi Indikator 
Ukuran 

Beban 

penyisihan 

piutang 

tidak 

tertagih 

(X) 

Cadangan 

kerugian piutang 

yang 

menimbulkan 

berkurangnya 

manfaat ekonomi 

yang dibebankan 

sebagai beban 

pada periode 

yang 

bersangkutan 

yang disusun 

pada akhir 

periode, maka 

setiap akhir tahun 

perlu dihitung 

jumlah kerugian 

piutang-piutang, 

sehingga dapat 

dihubungkan 

antara kerugian 

piutang dengan 

yang 

mengakibatkan 

timbulnya 

piutang. (Zaki 

Baridwan, 

2004:126) 

Jumlah 

biaya 

piutang 

yang 

disisihkan 

periode 

2005-2011. 

Rupiah 

Laba 

Operasional 

(Y) 

Laba dari selisih 

penjualan 

dikurangi total 

biaya 

operasional. 

(Keown, Martin, 

Petty, dan Scott 

Jr, 2005:33) 

- Penjuala

n periode 

2005-

2011.  

- Biaya 

operasio

nal 

periode 

2005-

2011. 

Rupiah 

Teknik Pengumpulan Data 

Didalam mengumpulkan data dalam proses 

penelitian ini penulis menggunakan dua cara 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan atau field research 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara terjun langsung ke lapangan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan cara 

mengumpulkan data yang diperlukan 

dengan metode : 

a. Observasi, yaitu penulis mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap 

objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan 

tanya jawab langsung dengan pihak 

perusahaan serta pihak – pihak yang 

terkait untuk memperoleh data dan 

penjelasan yang diperlukan. 

c. Dokumentasi, yaitu melakukan 

pengumpulan data dengan cara 

mencatat, melihat dan mengamati 

laporan – laporan serta mengamati 

formulir – formulir yang terdapat di 

perusahaan.. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library 

Research) 

Yaitu mempelajari data – data sebagai 

landasan teori melalui buku – buku, 

laporan tulisan atau literature sebagai 

penunjang yang ada hubungannya dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

Model/Paradigma Penelitian  

Paradigma penelitian merupakan pola pikir 

yang menunjukkan hubungan antara variabel yang 

akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis 

dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab 

melalui penelitian, teori yang digunakan untuk 

merumusakan hipotesis, jenis dan jumlah 

hipotesis, dan teknik analisis statistik yang 

digunakan. Sesuai dengan judul yang diajukan 

adalah “Pengaruh Beban Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih Terhadap Laba Operasional”, 

maka gambaran Paradigma Penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar  Paradigma Penelitian 

 

Teknis Analisis Data 

Analisis Regresi Linier Sederhana 
Berdasarkan rancangan penelitian yang 

telah diuraikan, penulis meneliti pengaruh 

variabel X (beban penyisihan piutang tidak 

tertagih) terhadap variabel Y (laba operasional). 

Maka untuk menganalisis data dan informasi yang 

diperoleh dalam mengajukan hipotesis, data 

tersebut akan diolah dengan menggunakan SPSS 

ver 16.0 untuk mengetahui pengaruh beban 

penyisihan piutang tidak tertagih terhadap laba 

Beban Penyisihan 

Piutang Tidak 

Tertagih 

(X) 

Laba  

Operasional 

(Y) 
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operasional perusahaan. Adapun langkah–langkah 

analisis data secara keseluruhan adalah sebagai 

berikut:  

1. Membentuk Formula Hipotesa 

Langkah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengujian hipotesa, yaitu untuk melihat 

apakah pengaruh beban penyisihan piutang 

tidak tertagih (X) terhadap laba operasional 

(Y) dapat diterima atau ditolak. Adapun 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Ho : r = 0, Beban penyisihan piutang tidak 

tertagih berpengaruh tidak 

signifikan terhadap laba 

operasional perusahaan. 

Ha : r  0,  Beban penyisihan piutang tidak 
tertagih berpengaruh signifikan 

terhadap laba operasional 

perusahaan. 

2. Menentukan Taraf Nyata 

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 95% dengan taraf 

nyata/tingkat kesalahan 5% ( =0,05). Hal ini 

sering digunakan dalam ilmu sosial yang 

menunjukkan dua variabel mempunyai 

korelasi yang cukup nyata. Dimana 

merupakan taraf signifikan atau tingkat 

kesalahan yang mungkin terjadi.  

3. Persamaan Regresi Sederhana 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur 

jumlah perubahan dalam satu variabel tidak 

bebas dikaitkan dengan perubahan dalam satu 

variabel bebas digunakan analisis regresi linier 

sederhana (Sugiyono, 2006:273). Metode ini 

menggunakan persamaan regresi sebagai 
berikut: 

Y= a+bX 

Keterangan: 

Y= Variabel dependen yaitu laba 

operasional perusahaan 

X=  Variabel independent yaitu beban 

penyisihan piutang tidak tertagih  

a  =  konstanta (bilangan tetap) yaitu 

besarnya variabel Y apabila variabel 

X=0 

b =  koefisien arah garis yang menunjukkan 

besarnya variabel terikat Y setiap 

variabel X berubah satu konstanta. 

4. Menentukan Koefisien Korelasi 

Erat atau tidaknya hubungan antara variabel X 

(independent) dengan variabel Y (dependent) 

dapat diukur menggunakan koefisien korelasi, 

yang dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

  (Sugiyono, 2007:213) 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

X = beban penyisihan piutang tidak 

tertagih  

Y = laba operasional perusahaan 

n = waktu periodik 

Nilai r adalah antara -1 hingga =1(-

1<r<+1) 

Jika r = -1,berarti korelasi 

negatif sempurna   

Jika r = 0,berarti tidak ada 

korelasi antara X dan Y 

Jika r  = +1,berarti korelasi 

positif sempurna 

Koefisien korelasi r menunjukkan derajat 

antara X dan Y nilai koefisien korelasi harus 

berada dalam batas. Tanda positif dan negatif 

pada koefisien korelasi disini sebenarnya memiliki 

arti, bila r adalah positif maka korelasi antar kedua 

variabel bersifat searah, yang berarti setiap 

kenaikan nilai-nilai X akan diikuti dengan nilai-

nilai Y demikian pula sebaliknya. Untuk tanda 

negatif menunjukkan adanya korelasi negatif atau 

korelasi invers,artinya setiap kenaikkaan nilai-

nilai X diikuti dengan penurunan nilai-nilai Y 

demikian pula sebaliknya ( Sugiyono,2006:212). 

Tabel 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 0,1000 

Sangat Rendah  

Rendah  

Sedang  

Kuat  

Sangat Kuat  

Sumber: Sugiono (2006:214) 

 

5. Koefisien Determinasi  

Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh 

beban penyisihan tidak tertagih terhadap laba 

operasional perusahaan, menggunakan 

koefisien detrminasi dengan rumusan sebagai 

berikut: 

Kd = (r
2
) x 100% 

Keterangan: 

Kd = koefisian determinasi 

r   =  koefisien korelasi dikuadratkan 

6. Uji Signifikansi 

Adapun untuk menguji signifikansi dari 

koefisien korelasi yang diperoleh, maka 

dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan rumus berikut: 
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21

2

r

n
rt     

 (Sudjana, 2000:221) 

 

 

Keterangan: r = koefisien korelasi 

            n = jumlah sampel 

            t = besarnya t hitung sebagai 

pembanding t tabel 

Untuk mempermudah perhitungan digunakan 

SPSS versi 16. 

Krtiteria uji signifikansi: 

jika t tabel > t hitung, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak 

jika t tabel < t hitung, maka Ha diterima dan 

Ho ditolak 

Selanjutnya, t tabel dicari pada taraf nyata 

yaitu pada 05,0  dan derajat kebebasan dk 

= n-2. 

7. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan 

pengolahan data, pengujian hipotesis dan 

kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan 

didukung oleh teori-teori yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Menyimpulkan 

Ho diterima atau ditolak (sesuai dengan 

criteria pengujian). 
 

5. Hasil dan Pembahasan 

  Deskripsi hasil penelitian ini menunjukkan 

keberadaan PD. Putra Madani yang menjadi 

penelitian, meliputi: beban penyisihan piutang 

tidak tertagih dan laba operasional. 

 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Pada PD. Putra Madani 

Besarnya Beban Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih pada PD. Putra Madani adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Tabel  

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PD. 

Putra Madani 

Tahun 2005-2011 

 

Tahun 

Beban Penyisihan 

Piutang 

(Rupiah) 

Perubahan 

2005 30.291.970,00 - 

2006 33.034.519,00 9.05% 

2007 37.702.960,00 14.13% 

2008 38.622.729,00 2.44% 

2009 45.494.621,00 17.79% 

2010 47.216.059,00 3.78% 

2011 56.219.813,00 19.07% 

Sumber: PD. Putra Madani 2005-2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, besarnya Beban 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada PD. Putra 

Madani mengalami peningkatan dari tahun 2005 

sampai tahun 2011. Perkembangan Beban 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahun 2005 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih PD. Putra Madani sebesar Rp. 

30.291.970,00. 

2. Tahun 2006 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 33.034.519,00 meningkat 

dari tahun sebelumnya sebesar 9,05%. 

3. Tahun 2007 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 37.702.960,00 meningkat 

dari tahun sebelumnya sebesar 14,13%. 

4. Tahun 2008 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 38.622.729,00 meningkat 

dari tahun sebelumnya sebesar 2,44%. 

5. Tahun 2009 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 45.494.621,00 meningkat 

dari tahun sebelumnya sebesar 17,79%. 

6. Tahun 2010 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 47.216.059,00 meningkat 

dari tahun sebelumnya sebesar 3,78%. 

7. Tahun 2011 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 56.219.813,00 meningkat 

dari tahun sebelumnya sebesar 19,07%. 

  Adapun peningkatan tertinggi terjadi pada 

tahun 2011 yaitu sebesar 19,07%, hal tersebut 

dikarenakan adanya peningkatan penjualan dan 

piutang PD. Putra Madani. Hal tersebut guna 

dapat meningkatkan pendapatan operasional 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan kegiatan 

operasional perusahaan. Semakin besar piutang 

PD. Putra Madani, maka semakin besar beban 

penyisihan piutang tidak tertagih sebaliknya 

semakin kecil piutang, maka semakin kecil resiko 

yang dihadapi PD. Putra Madani atas beban 

penyisihan piutang tidak tertagih menjadi 

berkurang. 

Beban penyisihan piutang tidak tertagih 

adalah cadangan kerugian piutang yang 

menimbulkan berkurangnya manfaat ekonomi 

yang dibeperusahaanan sebagai beban pada 
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periode yang bersangkutan yang disusun pada 

akhir periode, maka setiap setiap akhir tahun perlu 

dihitung jumlah kerugian – kerugian dari piutang 

– piutang, sehingga dapat dibedakan antara 

kerugian piutang dengan yang mengakibatkan 

timbulnya piutang. Beban pnyisihan piutang ini 

merupakan bagian dari piutang dengan jumlah 

piutang yang diharapkan akan ditagih dihitung 

dengan mengurangkan jumlah yang diperkirakan 

akan dapat ditagih kepada jumlah piutang. Dapat 

disimpulkan bahwa beban penyisihan piutang  

tidak tertagih  adalah berkurangnya aktiva atau 

terjadinya kewajiban untuk menyisihkan atau 

mengalokasikan cadangan suatu aktiva yang harus 

ditanggung untuk menghindari kerugian dari 

kemungkinan piutang yang tidak akan tertagih 

yang dibeperusahaanan pada periode yang 

bersangkutan. 

Dengan semakin besarnya piutang, maka 

semakin besar pula resiko yang akan dihadapi 

perusahaan kemungkinan sebagai akibat ketidak 

mampuan nasabah membayar kewajiban yang 

telah disepakati. PD. Putra Madani membentuk 

suatu penyisihan guna menutupi risiko 

kemungkinan kerugian. Penyisihan dinilai 

berdasarkan kebijakan perusahaan. Penilaian atas 

piutang tersebut itulah yang membentuk beban 

yang harus ditanggung oleh PD. Putra Madani 

yaitu beban penyisihan piutang tidak tertagih. 

Peningkatan beban penyisihan piutang tidak 

tertagih tertinggi PD. Putra Madani terjadi pada 

tahun 2011 yaitu sebesar 19,07%, hal tersebut 

dikarenakan adanya peningkatan penjualan dan 

piutang PD. Putra Madani. Hal tersebut guna 

dapat meningkatkan pendapatan operasional 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan kegiatan 

operasional perusahaan. Semakin besar piutang 

PD. Putra Madani, maka semakin besar beban 

penyisihan piutang tidak tertagih sebaliknya 

semakin kecil piutang, maka semakin kecil resiko 

yang dihadapi PD. Putra Madani atas beban 

penyisihan piutang tidak tertagih menjadi 

berkurang. 

Laba Operasional Pada PD. Putra Madani 

Dalam Tabel 4.2 berikut ini akan 

menggambarkan laba operasional pada PD. Putra 

Madani periode tahun 2005 – 2011. 

Tabel 

Laba Operasional PD. Putra Madani Tahun 

2005 – 2011 

 

Tahun 

Laba 

Operasional 

(Rupiah) 

Perubahan 

2005 246.000.000,00 - 

2006 252.000.000,00 2.44% 

2007 246.340.000,00 (2.25%) 

2008 270.000.000,00 9.60% 

2009 270.750.000,00 0.28% 

2010 272.100.000,00 0.50% 

2011 283.150.000,00 4.06% 

Sumber: PD. Putra Madani 2005-2011 

 

Berdasarkan Tabel 4.2, besarnya Laba 

Operasional pada PD. Putra Madani pada 

umumnya mengalami peningkatan dari tahun 

2005 sampai tahun 2011, hanya pada tahun 2007 

mengalami penurunan. Perkembangan Laba 

Operasional tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahun 2005 laba operasional PD. Putra 

Madani sebesar Rp. 246.000.000,00. 

2. Tahun 2006 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 252.000.000,00 

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

2,44%. 

3. Tahun 2007 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 246.340.000,00 menurun 

dari tahun sebelumnya sebesar 2,25%. 

4. Tahun 2008 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 270.000.000,00 

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

9,6%. 

5. Tahun 2009 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 270.750.000,00 

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

0,28%. 

6. Tahun 2010 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 272.100.000,00 

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

0,5%. 

7. Tahun 2011 beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sebesar Rp. 283.150.000,00 

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

4,06%. 

 Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa laba 

operasional pada PD. Putra Madani pada 

umumnya mengalami peningkatan. Peningkatan 

tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan kenaikan 

sebesar 9,6% jumlah laba operasional sebesar Rp. 

270.000.000,- dan penurunan terjadi pada tahun 

2007 dengan penurunan sebesar 2,25% jumlah 

laba operasional sebesar Rp. 246.340.000,-. Hal 

ini sebagai akibat dari diterimanya produk PD. 

Madani di masyarakat sehingga laba operasional 
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perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya. 

Laba seringkali dinyatakan sebagai ukuran 

yang bermanfaat atas kekayaan yang diperoleh 

perusahaan. Karena ukuran yang seringkali 

dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya 

manajemen suatu perusahaan dapat dilihat melalui 

laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

Apabila ditelaah lebih jauh baik dan buruknya 

kinerja manajemen juga merupakan gambaran 

mengenai tingkat keberhasilan dari penetapan atau 

pelaksanaan manajemen keuangan yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan.  

Laba merupakan indikasi kesuksesan suatu 

perusahaan, oleh karena itu memperoleh laba 

merupakan tujuan utama salah satu perusahaan. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan 

utama dari pendirian sebuah perusahaan adalah 

untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. 

Ukuran yang sering kali dipakai untuk melihat 

sukses tidaknya suatu perusahaan adalah laba 

yang diperoleh perusahaan dan laba merupakan 

suatu pencapaian atau target perusahaan. Laba 

merupakan selisih antara pendapatan yang 

diperoleh dari penjualan dibandingkan dengan 

jumlah biaya yang terjadi membuat produk yang 

akan dijual. Sedangkan laba operasional adalah 

pendapatan yang merupakan hasil langsung dari 

kegiatan usaha perusahaan dikurangi dengan 

biaya-biaya dari kegiatan operasional perusahaan. 

Betapa telitinya suatu peusahaan memperkirakan 

atau membuat pikiran rugi labanya, hasil 

sebenarnya umumnya berbeda dari apa yang 

semula diperkirakan. Perbedaan itu terjadu 

hamper di semua komponen perkiraan rugi laba, 

termasuk laba operasi yang diperkirakan. Jadi 

terdapat faktor – faktor yang menyebabkan 

terjadinya laba operasional yaitu pendapatan 

penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan 

beban operasional. 

  Laba operasional pada PD. Putra Madani 

pada umumnya mengalami peningkatan. 

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 

dengan kenaikan sebesar 9,6% jumlah laba 

operasional sebesar Rp. 270.000.000,- dan 

penurunan terjadi pada tahun 2007 dengan 

penurunan sebesar 2,25% jumlah laba operasional 

sebesar Rp. 246.340.000,-. Hal ini sebagai akibat 

dari diterimanya produk PD. Madani di 

masyarakat sehingga laba operasional perusahaan 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

 

Pengaruh Beban Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih Terhadap Laba Operasional Pada 

PD. Putra Madani 

Pada bagian sebelumnya telah 

dikemukakan beban penyisihan piutang tidak 

tertagih serta laba operasional perusahaan pada 

PD. Putra Madani. Selanjutnya penulis akan 

menguraikan pengaruh Beban Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih Terhadap Laba Operasional 

Perusahaan Pada PD. Putra Madani. Untuk 

mengetahui seberapa pengaruh beban penyisihan 

piutang tidak tertagih terhadap laba operasional 

perusahaan pada PD. Putra Madani, penulis 

menyajikan data beban penyisihan piutang tidak 

tertagih dan laba operasional perusahaan pada PD. 

Putra Madani periode 2005 sampai 2011, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Dan 

Laba Operasional PD. Putra Madani (Dalam 

Rupiah) 

 

No Periode 

Beban 

Penyisihan 

Piutang 

Tidak 

Tertagih 

Laba 

Operasional 

1 2005 30.291.970,00 246.000.000,00 

2 2006 33.034.519,00 252.000.000,00 

3 2007 37.702.960,00 246.340.000,00 

4 2008 38.622.729,00 270.000.000,00 

5 2009 45.494.621,00 270.750.000,00 

6 2010 47.216.059,00 272.100.000,00 

7 2011 56.219.813,00 283.150.000,00 

    Sumber : PD Putra Madani 

Setelah diuji dan diolah dengan 

mengunakan program SPSS 16.0 for windows 

dapat diinterpretasikan hasil pengolahan sebagai 

berikut: 

1. Pembentukan Formula Hipotesis dan 

Penentuan Taraf Nyata. 

Adapun hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Ho : r = 0, Beban penyisihan piutang tidak 

tertagih berpengaruh tidak 

signifikan terhadap laba 

operasional perusahaan. 

Ha : r  0,  Beban penyisihan piutang tidak 

tertagih berpengaruh signifikan 

terhadap laba operasional 

perusahaan. 

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 95% dengan taraf nyata/ 

tingkat kesalahan 5% ( =0,05). 
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2. Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengukur jumlah perubahan 

dalam satu variabel tidak bebas dikaitkan 

dengan perubahan dalam satu variabel bebas 

dalam hal ini pengaruh beban penyisihan 

piutang tidak tertagih terhadap laba 

operasional perusahaan pada PD. Putra 

Madani maka dilakukan analisis Regresi 

Linier Sederhana. Perhitungan dilakukan 

melalui program SPSS 16.0 for windows 

sebagai berikut: 

Tabel  
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.028E8 1.369E7  14.821 .000 

Beban_penyisi

han_piutang_ 

tidak_tertagih 

.364 .081 .895 4.477 .007 

a. Dependent Variable: 

Laba_operasional 

    

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 

4.4 coefficients di atas, dapat disusun dalam 

bentuk persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 202.800.000 + 0,364 X 

Keterangan:  

Y =  Laba Operasional 

X =  Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

a =  konstanta = 202.800.000 

b =  koefisien arah garis yang menunjukkan 

besarnya variabel terikat Y setiap variabel X 

berubah satu konstanta = 0,364 

 

Dari persamaan regresi tersebut dikatakan 

bahwa apabila beban penyisihan piutang tidak 

tertagih sama dengan nol (X = 0) maka laba 

operasionalnya akan diperoleh sebesar 

202.800.000. Jika beban penyisihan piutang tidak 

tertagih meningkat maka akan meningkatkan laba 

operasional perusahaan sebesar koefisien variable. 

Jika beban penyisihan piutang tidak tertagih pada 

PD. Putra Madani meningkat sebesar Rp.1,- maka 

laba operasional akan meningkat sebesar 0,364. 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin 

meningkat beban penyisihan piutang tidak tertagih 

pada PD. Putra Madani maka laba operasional 

yang diraih perusahaan pun akan semakin tinggi. 

Persamaan regresi tersebut menyatakan 

bahwa variabel beban penyisihan piutang tidak 

tertagih (X) pada PD. Putra Madani memberikan 

pengaruh positif pada variabel laba operasional 

(Y), yang berarti bahwa pengaruh dari beban 

penyisihan piutang tidak tertagih terhadap laba 

operasional memiliki kriteria positif (karena tanda 

+) yaitu sebesar 0,364 untuk setiap kenaikan 

beban penyisihan piutang tidak tertagih pada PD. 

Putra Madani. Koefisien Regresi positif tersebut 

menunjukkan semakin meningkat beban 

penyisihan piutang tidak tertagih pada PD. Putra 

Madani maka laba operasional Perusahaan pun 

akan semakin naik. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa tinggi rendahnya laba 

operasional ditentukan oleh beban penyisihan 

piutang tidak tertagih pada PD. Putra Madani. 

 

 

3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Koefisien korelasi r menunjukkan 

derajat hubungan antara X dan Y. Tanda 

positif dan negatif pada koefisien korelasi 

memiliki arti, bila r adalah positif maka 

korelasi antar kedua variabel bersifat searah, 

yang berarti setiap kenaikan nilai-nilai X akan 

diikuti dengan nilai-nilai Y demikian pula 

sebaliknya. Untuk tanda negatif menunjukkan 

adanya korelasi negatif atau korelasi invers, 

artinya setiap kenaikan nilai-nilai X diikuti 

dengan penurunan nilai-nilai Y demikian pula 

sebaliknya. Adapun untuk mengukur kriteria 

tingkat korelasi dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

 

Interval 

Koefisien 

Tingkat 

Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 0,1000 

Sangat Rendah  

Rendah  

Sedang  

Kuat  

Sangat Kuat  

 

Untuk mengetahui besarnya koefisien 

korelasi dan koefisien determinasi dapat 

dilihat dari Output program SPSS 16.0 for 

windows pada Tabel Model Summary, sebagai 

berikut: 

Tabel 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .895
a
 .800 .760 7.16479E6 

a. Predictors: (Constant), 

Beban_penyisihan_piutang_tidak_tertagih 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

tabel Model Summary tersebut dapat diketahui 
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bahwa besarnya R atau Koefisien korelasi 

sebesar 0.895 dan korelasi tersebut bernilai 

positif. Korelasi positif tersebut menunjukkan 

bahwa korelasi antar kedua variabel bersifat 

searah, yang berarti setiap kenaikan nilai-nilai 

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (X) 

akan diikuti dengan kenaikan nilai-nilai Laba 

Operasional (Y) demikian pula sebaliknya. 

Kriteria keeratan hubungan antara Beban 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (X) dengan 

Laba Operasional (Y) termasuk kriteria yang 

kuat. Adapun hasil koefisien determinasi atau 

R Square (R
2
) yaitu sebesar 0.800 atau sebesar 

80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengaruh variabel beban penyisihan piutang 

tidak tertagih terhadap laba operasional 

sebesar 80%. Besar koefisien determinasi 

tersebut diperoleh dari (r
2
) x 100% atau 

(0,895) 2 x 100% = 80%. Semakin baik PD. 
Putra Madani mengatur beban penyisihan 

piutang tidak tertagih maka laba operasional 

pun cenderung akan semakin meningkat. 

Sisanya sebesar 20% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak diteliti selain beban 

penyisihan piutang tidak tertagih. 

4. Uji Signifikansi 

Untuk menguji signifikansi dari koefisien 

korelasi yang diperoleh, maka dilakukan 

pengujian hipotesis. Dari Tabel Coefficients 

diketahui bahwa t hitung adalah sebesar 4,477. 

Dengan tingkat kesalahan α= 0,05 dan n=7 

diperoleh nilai t tabel sebesar 1,89, maka 

berdasarkan hasil perhitungan ternyata t hitung 

> t tabel maka Ho ditolak. Dengan demikian 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima. Diterimanya hipotesis 

alternatif menunjukkan bahwa pada tingkat 

keyakinan 95% terdapat pengaruh antara 

variabel (X) beban penyisihan piutang tidak 

tertagih terhadap variabel (Y) laba 

operasional. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui 

bahwa insentif dan kinerja karyawan secara 

simultan maupun parsial mempunyai pengaruh 

yang berarti terhadap produktivitas PT. Bakrie 

Telecom – Esia Tasikmalaya dan memiliki 

koefisien regresi yang bertanda positif. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Dwi Wijaya yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

pemberian insentif  terhadap kinerja. Penelitian 

Aneu Wahyuni menunjukkan bahwa biaya tenaga 

kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

produktivitas. Serta penelitian Nur Asiyah yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh insentif 

material terhadap kinerja karyawan. Oleh karena 

itu, pemberian insentif harus terus diperhatikan 

perusahaan agar dapt dilaksanakan dengan 

objektif, adil, dan layak sehingga kinerja 

karyawan dan produktivitas perusahaan dapat 

meningkat. 

 

 

6. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan didukung oleh teori yang dipelajari 

serta pembahasan yang telah diperoleh pada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

pada PD. Putra Madani mengalami 

peningkatan dari tahun 2005 sampai tahun 

2011. Adapun peningkatan tertinggi terjadi 

pada tahun 2011 yaitu sebesar 19,07%, hal 

tersebut dikarenakan adanya peningkatan 

penjualan dan piutang PD. Putra Madani. 

Hal tersebut guna dapat meningkatkan 

pendapatan operasional sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan kegiatan operasional 

perusahaan. Semakin besar piutang PD. 

Putra Madani, maka semakin besar beban 

penyisihan piutang tidak tertagih 

sebaliknya semakin kecil piutang, maka 

semakin kecil resiko yang dihadapi PD. 

Putra Madani atas beban penyisihan 

piutang tidak tertagih menjadi berkurang. 

2. Laba operasional pada PD. Putra Madani 

pada umumnya mengalami peningkatan. 

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 

2008 dengan kenaikan sebesar 9,6% 

jumlah laba operasional sebesar Rp. 

270.000.000,- dan penurunan terjadi pada 

tahun 2007 dengan penurunan sebesar 

2,25% jumlah laba operasional sebesar Rp. 

246.340.000,-. Hal ini sebagai akibat dari 

diterimanya produk PD. Madani di 

masyarakat sehingga laba operasional 

perusahaan mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya. 

3. Terdapat pengaruh antara beban 

penyisihan piutang tidak tertagih terhadap 

laba operasional. 

 

6. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah 

dikemukakan diatas, penulis mencoba 

memberikan saran yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang berguna bagi kemajuan 

perusahaan di masa yang akan datang. Adapun 
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saran yang dapat penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan PD.Putra Madani diharapkan 

lebih memperhatikan mengenai 

kredibilitas debitur agar kolektabilitas 

relatif lancar guna mencapai laba 

operasional yang optimal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 

lebih memperhatikan faktor-faktor lain 

agar dapat diperbandingkan seberapa besar 

faktor tersebut mempengaruhi laba 

operasional. 
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