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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menguraikan mengenai PT.Pesona bintan 

Tour & Travel Tanjungpinang,  yang merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjualan 

tiket pesawat dan tiket kapal Pelni. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui pengaru perubahan 

pendapatan penjualan tiket pesawat dan tiket kapal 

Pelni terhadap perubahaan laba perusahaanmpada PT. 

Pesona Bintan Tour & Travel Tanjungpinang dari tahun 

2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012. Apakah secara 

persial dan simultan pendapatan penjualan tiket 

pesawat dan kapal Pelnin berpengaruh terhadap 

perubahan laba secara signifikan atau tidak. 

Sampel yang digunakan dalam penelitan ini berjumbalah 

60 data. Penelitian ini mengunakan data laporan 

bulanan periode 2008 – 2012. Dalam penelitian ini 

pengolahan data yang digunakan adalah analisis 

regersi linier berganda.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan secara parsial 

pendapatan penjualan tiket pesawat berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba, dan pendapatan 

penjualan tiket kapal pelni tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap perubahan laba. Secara 

simulitan semua variabel independen yang terdiri dari 

pendapatan penjualan tiket pesawat dan kapal pelni 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

 

Kata Kunci : Pendapatan Penjualan, Tiket pesawat , 

tiket kapal pelni dan Laba  
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PENDAHULUAN  

Latar belakang  

Perusahaan PT. Pesona Bintan merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang ticketing, 

perusahaan ini  melakukan penjualan tiket pesawat 

secara online dan juga tiket kapal pelni. Perusahaan 

ini mejual tiket pesawat dari berbagai  maskapai 

domestic dan kapal pelni tujuan tanjung pinang. 

Penjualan tiket salah satu kegiatan paling penting 

dalam sebuah perusahaan tour & travel, karena 

peningkatan penjualan yang dapat menghasilkan laba 

untuk sebuah perusahaan. Bila tingkat penjualan tiket 

yang di hasilkan oleh prusahaan besar maka laba yang 

di hasilkan akan besar pula. Salah satu kegiatan 

perusahaan yang penting adalah penjualan, dangan 

penjualan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. Faktor lain yang mampangaruhi besarnya 

laba perusahaan adalah harga jual dari produk 

tersebut. Harga jual merupakan masalah tersendiri 

yang harus dapat di perhatikan dari pihak manajemen 

karna dengan harga jual yang wajar maka target 

penjualan akan tercapai dan perusahaan akan 

memperoleh laba sesuai yang di harapkan. 

Kemungkinan yang terjadi pada sebuah perusahaan 

dagang adalah perubahan pendapatan, dimana setiap 

penjualan akan melangalami peningkatan dan penurunan. 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh 

perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari 

penjualan produk dan  jasa kepada pelanggan. Bagi 

investor pendapatan kurang penting dibanding 

keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima 

setelah dikurangi pengeluaran 

Perolehan laba perusahaan salah satunya 

dipengaruhi oleh faktor penjualan, selain itu faktor 

lain yang mempengaruhi besarnya laba perusahaan 

adalah harga jual dari produk tersebut.  Harga jual 

merupakan masalah tersendiri yang harus dapat 

perhatian dari pihak manajemen karena dengan harga 

jual yang wajar maka target penjualan akan tercapai 

dan perusahaan akan memperoleh laba sesuai dengan 

yang diharapkan.  

 Penelitihan terdahulu yaitu Penelitian yang 

di lakukan oleh Daniati (2007) yang meneliti 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keuntungan


tentang pengaruh penjualan tiket patas dan  

ekonomi terhadap realisasi pencapaian laba 

perusahaan pada PT. Kereta Api dan Septi Mustab 

siroh, peneliti membahas tentang “ Pengaruh 

penjualan tiket dan paket tour perjalanan terhadap 

laba perusahaan tour & travel (pada tahun 2008 – 

2011). Adanya terkaitan antara penjualan tiket 

dengan memperoleh laba perusahaan. Penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan 

atau justru sebaliknya. Perbedaan dari penelitian 

ini adalah terletak pada lokasi 

penelitian,variabel yang berbeda dan data yang 

digunakan. Sedangkan penelitian saya ini meneliti 

tentang perubahan penjualan tiket pesawat dan 

penjulan tiket pelni terhadap perubahan laba 

perusahaan. Perbedaan lokasi, variabel dan data 

yang diteliti ini yang akan menghasilkan informasi 

serta hasil penelitian yang berbeda sesuai dengan 

keadaan perusahaan yang diteliti. 

Maka saya ingin melakukan penelitian pada sebuah 

perusahaan Tours & Travel PT. Pesona Bintan cabang 

TanjungPinang yang berjudul  : 

“Pengaruh Perubahaan Pendapatan Penjualan Tiket 

Pesawat dan Tiket Kapal Pelni Terhadap Perubahan 

Laba  Pada Perusahaan PT.Pesona Bintan Tours & 

travel” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat 

disusun rumusan maslah adalah : (1)Apakah ada 

pengaruh perubahan pendapatan penjualan tiket 

pesawat terhadap perubahan laba pada PT. PESONA 

BINTAN TOURS & TRAVEL ( pada tahun 2008 – 2012 ). 

(2) Apakah ada pengaruh perubahan pendapatan 

penjualan tiket Pelni terhadap perubahan laba pada 

PT. PESONA BINTAN TOURS & TRAVEL ( pada tahun 2008 

– 2012 ). 

 (3) Apakah ada pengaruh perubahan antara 

pendapatan penjualan tiket pesawat dan tiket pelni 

terhadap perubahan laba pada PT. PESONA BINTAN 

TOURS & TRAVEL ( pada tahun 2008 – 2012 ) 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) Untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh perubahan pendapatan 

penjualan tiket pesawat terhadap perubahan laba pada 



PT. PESONA BINTAN TOURS & TRAVEL ( pada tahun 2008 – 

2012 ). (2) Untuk mengetahui Apakah ada pengaruh 

perubahan pendapatan penjualan tiket Pelni terhadap 

perubahan laba pada PT. PESONA BINTAN TOURS & TRAVEL 

( pada tahun 2008 – 2012 ). (3) Untuk mengetahui 

mengetahui apakah ada pengaruh perubahan antara 

pendapatan penjualan tiket pesawat dan tiket pelni 

terhadap perubahan laba pada PT. PESONA BINTAN TOURS 

& TRAVEL ( pada tahun 2008 – 2012 ) 

LANDASAN  TEORI 

Pendapatan  

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh 

perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari 

penjualan produk dan  jasa kepada pelanggan. Bagi 

investor pendapatan kurang penting dibanding 

keuntungan,yang merupakan jumlah uang yang diterima 

setelah dikurangi pengeluaran. Pertumbuhan pendapatan 

merupakan indikator penting dari penerimaan pasar 

dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan 

pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan 

keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang 

dijual ke publik melalui saham untuk menarik 

investor.   

Pendapatan sebagai salah satu elemen penentuan laba 

rugi suatu perusahaan belum mempunyai pengertian yang 

seragam. Hal ini disebabkan pendapatan biasanya 

dibahas dalam hubungannya dengan pengukuran dan waktu 

pengakuan pendapatan itu sendiri. 

Penjualan  

Menurut Moekijat (2000: 488), menjual 

(selling) melakukan penjualan adalah suatu 

kegiatan yang ditunjukkan untuk mencari pembeli, 

mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli 

dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang 

di tawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai 

harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Menurut Kusnadi (2000: 19), penjualam (sale) 

adalah sejumlah uang yang di bebankan kepada 

pembeli atas barang atau jasa yang di jual.  

 

Laba 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keuntungan
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Menurut Zaki Baridwan (2000: 31 ), laba 

adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal 

dari transaksi sampingan atau transaksi yang 

jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari 

semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai 

badan usaha selama satu periode, kecuali yang 

timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. 

Perubahan Laba  

 Perubahan laba adalah kenaikan atau penurunan 

laba pertahun ke tahun. Laba yang digunakan adalah 

laba relatif. Digunakan angka relatif  didasaari 

alasan angka laba tersebut lebih representatif 

dibandingkan laba absolute. Dalam penelitian ini 

mencoba untuk melakukan prediksi atau peramalan 

terhadap laba, dimana menggunakan peramalan 

kuantitatif. Menurut Makridakis, Wheelwright dan Mc 

Gee (1999: 19-20 dalam Dodi Kurnia, 2008: 25) 

METODE PENELITIAN 

 Variable bebas dalam penelitan adalah pendapatan 

penjualan tiket pesawat dan tiket kapal pelni. 

Variable terkaitnya adalah perubahaan laba. Objek 

penelitiannya PT. Pesona Bintan. Populasinya adalah 

laporan keuangan, sampelnya adalah laporan keuangan 

periode 2008 sampai dengan 2012 selama 5 tahun dan 60 

data. 2012. Dalam penelitian ini pengolahan data yang 

digunakan adalah analisis regersi linier berganda dan 

Metode Analisis data yaitu Uji asumsi Klasik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Pesawat (x1) 60 -.19 .25 .0077 .07610 

Kapal (x2) 60 -.72 1.65 .1333 .57338 

Laba (y) 60 -.34 .35 .0129 .13911 

Valid N 

(listwise) 
60     

Sumber : data diolah 2013 

Berdasarkan table di atas dapat diketahui 

bahwa jumlah data yang di masukan dalam pengujian 

ini adalah 60 data. Penjualan tiket pesawat 

memiliki nilai minimum sebesar -.19  nilai maximum 

.25  nilai mean .0077  nilai standar deviation 



.07610 Penjulan kapal pelni memiliki nilai minimum 

sebesar -.72  nilai maximum 1.65  nilai mean 

1.2333 nilai standar deviation .57338. Laba 

memiliki nilai minimum sebesar -.34  nilai maximum 

.35  nilai mean .0129 nilai standar deviation 

.1391 

 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Table 2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

Pesawat 

(x1) 

Kapal 

(x2) 

Laba 

(y) 

N 48 48 48 48 

Normal Parameters
a,b
 

Mean 0E-7 .0139 .0808 .0255 

Std. 

Deviation 
.09593676 .03944 .46097 .10648 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .086 .147 .115 .112 

Positive .086 .121 .115 .071 

Negative -.072 -.147 -.070 -.112 

Kolmogorov-Smirnov Z .598 1.021 .799 .776 

Asymp. Sig. (2-tailed) .867 .249 .546 .584 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : data diolah 2013 
 

  Pada uji one-sample kolmogorov smimov test 

sesudah outlier, setiap variabelnya terjadi 

distribusi normal, variabel dikatakan normal karna  

Uji normalitas ini dilihat dengan analisis secara 

statistic dengan uji Kolmogorov Smirnov Test dengan 

ketentuan jika nilai signifikan Kolmogorov Smirnov 

pada variable lebih besar dari nilai signifikan ( a 

= 0,05 ) yang telah ditetapkan maka data 

terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai 

signifikan Kolmogorov Smirnov pada variable lebih 

kecil dari nilai signifikan yang telah di tetapkan ( 

a = 0,05 ),  maka data tidak terdistribusi normal. 

Multikonileritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variable 

independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variable 

independen. 

 



Table 3 

Coefficients
a 

Berdasarkan table di atas menunjukan bahwa variable  

independen  tidak terjadi multikonileritas, karena  

nilai VIF( variance inflation factor ) menunjukan 

tidak ada satu variabel independen yang memiliki 

nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat di simpulkan 

tidak ada  pengaruh antara variable independen. Dan 

hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukan 

tidak ada variable independen yang memiliki nilai 

tolerance kurang dari 10. 

Uji heteroskedastisitas 

Table 4 

Uji sperman’s rho 
Correlations 

 Unstandardize

d Residual 

Pesawat 

(x1) 

Kapal    

(x2) 

S

p

e

a

r

m

a

n

'

s

 

r

h

o 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .077 -.001 

Sig. (2-tailed) . .603 .992 

N 48 48 48 

Pesawat (x1) 

Correlation 

Coefficient 
.077 1.000 .025 

Sig. (2-tailed) .603 . .865 

N 48 48 48 

Kapal (x2) 

Correlation 

Coefficient 
-.001 .025 1.000 

Sig. (2-tailed) .992 .865 . 

N 48 48 48 

Sumber : data diolah 2013 

Hal ini terlihat dari signifikannya di atas 0.05, 

jadi dapat disimpulkan model regresi pada uji 

sperman’s rho tidak mengandung adanya 

Heteroskedastisitas. 

Autokorelasi  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .009 .015  .603 .550   

Pesawat 

(x1) 
.839 .369 .311 2.276 .028 .968 1.033 

Kapal (x2) .058 .032 .252 1.849 .071 .968 1.033 

a. Dependent Variable: Laba (y) 



Table 5 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .434
a
 .188 .152 .09805 2.442 

a. Predictors: (Constant), Kapal (x2), Pesawat (x1) 

b. Dependent Variable: Laba (y) 

Sumber : data diolah 

Menurut Uyanto (2009:248) nilai uji Durbin 

Watson berkisaran antara 0 dan 4. Sebagai pedoman 

umum, bila nilai uji statistic Durbin Watson lebih 

kecil dari satu atau lebih besar dari tiga , maka 

residual dari model regresi berganda tidak bersifat 

independen  atau  terjadi autokorelasi 

“ Berdasarkan hasil uji Durbin Watson sebesar 2.442 

karna bernilai di bawah tiga dapat di tarik 

kesimpulan  tidak terjadi autokorelasi  

PENGUJIAN HIPOTESIS 

Koefisien  Determinasi  (R.Square ) 

Koefisien determinasi merupakan besaran yang 

menunjukkan besarnya variasi variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. 

Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan 

nilai adjusted R square.  

Table 6 

Uji Adjusted R.Square 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .434
a
 .188 .152 .09805 2.442 

a. Predictors: (Constant), Kapal (x2), Pesawat (x1) 

b. Dependent Variable: Laba (y) 

Sumber : data diolah 

  Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square 

sebesar .152 atau 15,2% , berarti sebesar 15,2%  laba 

dapat dijelaskan  oleh 2 variabel bebas yaitu 

penjulaan tiket pesawat dan tiket kapal pelni. 

Sedangkan sisannya 84,8% dapat dijelaskan oleh 

variable lain. 

Uji t Statistik ( Uji Pesial ) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakan pengaruh 

secara persial dari variable – variable independen  

terhadap variable dependen . berikut hasil uji t : 



 Table 7 

 

Hasil persamaan regresi linier berganda adalah  

sebagai berikut : 

Y =  0.009 α +  0.839 x1  +  0.058 x2  

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan dalam 

penelitian, maka kesimpulan yang di peroleh yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : secara parsial  

perubahan  pendapatan penjualan  tiket  pesawat  

berpengaruh  signifikan terhadap  perubahan  laba 

dengan  tingkat signifikan sebesar 0.028. Secara 

parsial  perubahan pendapatan penjualan  tiket  kapal  

tidak berpengaruh  signifikan terhadap  perubahan  

laba dengan  tingkat signifikan sebesar 0.071. Secara 

silmutan  perubahan  penjualan pesawat dan  tiket  

kapal  berpengaruh  signifikan terhadap  perubahan  

laba dengan  tingkat signifikan sebesar 0.009. 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan , saran yang 

dapat di berikan oleh peneliti kepada peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut : 

Sebaiknya perlu dilakukan penelitian terhadap factor 

– factor lain yang memberikan pengaruh lebih besar 

terhadap penjualan tiket , sehingga dapat diketehui 

factor mana yang memiliki paling berpengaruh dalam 

meningkatkan laba yang di inginkan dengan menggunakan 

sampel lebih banyak dengan ketentuan yang beragam 

pula. Untuk penelitan selanjautnya diharapkan dapat 

melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan 

data yang baru . 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .009 .015  .603 .550   

Pesawat 

(x1) 
.839 .369 .311 2.276 .028 .968 1.033 

Kapal (x2) .058 .032 .252 1.849 .071 .968 1.033 

a. Dependent Variable: Laba (y) 
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