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ABSTRAK 

Nama           :   Rintan Febrianti Valensia 

Nim            :   090462201293 

Fakultas           :   Ekonomi 

Program studi        :   Akuntansi 

Judul skripsi    Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Uang Muka Penjualan 

Terhadap Penjualan Cicilan Motor Suzuki di PT. Bintan 

Sentosa Indah Tanjungpinang  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga 

dan uang muka penjualan terhadap penjualan cicilan motor merk Suzuki di PT. 

Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bintan Sentosa 

Indah Tanjungpinang periode 2010 – 2012. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t-test untuk 

menguji koefisien regresi secara parsial (sendiri – sendiri) serta uji f-test untuk 

menguji pengaruh secara simultan (bersama – sama). Selain itu juga dilakukan 

uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi tidak 

ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik sehingga bisa 

dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi 

syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan variabel – 

variabel independen Tingkat Suku Bunga dan Uang Muka Penjualan dengan uji-

f terdapat pengaruh signifikan terhadap Penjualan Cicilan Motor. Hasil secara 

parsial dengan uji-t variabel Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh dan 

signifikan sebesar 0,187 dan Denda berpengaruh positif dan signifikan sebesar -

5.463,657, sedangkan uang muka penjualan berpengaruh positif dan signifikan 

sebesar 10,544. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,738 atau sebesar 73,8% dan 

sisanya sebesar 26,2% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak 

dijelaskan pada model regresi ini. 

Kata Kunci : Tingkat Suku Bunga, Uang Muka Penjualan dan Penjualan  

Cicilan 
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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha semakin diwarnai dengan adanya persaingan 

bisnis di segala bidang.  Persaingan bisnis ini menyebabkan perubahan pola fikir 

serta sikap dan perilaku konsumen dalam mengambil keputusan terhadap 

pembelian suatu barang. Kondisi ini mewajibkan para pebisnis untuk mempunyai 

strategi yang tepat dalam memenuhi target volume penjualan (Wahyuni : 2008). 

Setiap perusahaan harus memahami perilaku konsumen pada pasar, karena 

kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada perilaku konsumen 

(Tjiptono : 2001). Karena alasan tersebut, maka perusahaan akan selalu mencari 

cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk yang mereka 

keluarkan untuk mendapatkan ataupun meningkatkan laba pada perusahaan 

mereka. 

Dalam bidang transportasi, jika dulu masyarakat masih banyak yang 

menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasi mereka, maka 

sekarang masyarakat cenderung memiliki keinginan untuk mempunyai alat 

transportasi sendiri. Melihat kebutuhan masyarakat akan alat transportasi 

khususnya transportasi darat, maka perusahaan – perusahaan bidang transportasi 

khususnya dealer semakin berlomba mengeluarkan strategi – strategi pemasaran 

agar produk mereka menjadi incaran bagi masyarakat. 

Strategi pemasaran yang mereka gunakan adalah melakukan penjualan 

dengan cara tunai ataupun cicilan. PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang 

adalah salah satu perusahaan yang memberikan jasa penjualan secara tunai dan  



4 
 

cicilan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor dengan berbagai type 

merek Suzuki. Pada penjualan kredit, mereka menetapkan tarif suku bunga yang 

nantinya akan di bebankan pada setiap pembayaran cicilan sepeda motor 

perbulannya. 

Menurut Karl dan Fair (2001:635) suku bunga adalah pembayaran bunga 

tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang 

diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah 

pinjaman. Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah harga dari 

pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. 

Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur 

yang harus dibayarkan kepada kreditur. 

Sistem penjualan motor secara cicilan diminati masyarakat luas karena 

memudahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk merealisasikan 

keinginannya untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.  

Selain memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan akan alat transportasi, ternyata strategi penjualan cicilan ini juga 

memiliki dampak positif bagi perusahaan karena tingkat suku bunga yang 

dibebankan tidak bersifat tetap. Dampak perubahan tingkat suku bunga ini akan 

berpengaruh langsung terhadap penjualan pada perusahaan. Perubahan suku 

bunga yang telah disosialisasikan tersebut oleh berbagai lembaga pembiayaan 

bank atau non bank berpengaruh terhadap perubahan harga barang yang 

dikonsumsi masyarakat (Hardiyana : 2010).  

Dalam penelitian Enny Hardiyana (2010) dengan judul ”Pengaruh 

Perubahan Suku Bunga dengan Metode Anuitas Terhadap Penjualan Kredit Motor 
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Yamaha Malaka Abadi” dengan hasil penelitian yaitu variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap penjualan kredit motor. 

Sedangkan penelitian Sudirman (2009) dengan judul ”Analisis Komperatif 

Pengaruh Perubahan Suku Bunga Terhadap Perkembangan Kredit dan 

Pembiayaan Pada Bank Konfensional dan Bank Syariah” dengan hasil penelitian 

yaitu variabel bunga hanya mampu menjelaskan variabel kredit dan variabel 

pembiayaan kurang dari 40%. Perubahan tingkat suku bunga perbankan 

berpengaruh negatif terhadap perkembangan kredit bank dan pembiayaan. 

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah, jika 

peda penelitian terdahulu suku bunga dihitung dengan metode bunga anuitas, 

maka pada penelitian kali ini suku bunga dihitung dengan menggunakan metode 

bunga flat, dan terdapat penambahan satu variabel independen baru yaitu Uang 

Muka Penjualan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul ”Pengaruh 

Tingkat Suku Bunga Dan Uang Muka Penjualan Terhadap Penjualan 

Cicilan Motor Suzuki di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang”. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap penjualan cicilan 

motor Suzuki di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang periode 2010-

2012? 
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2. Apakah uang muka penjualan berpengaruh terhadap penjualan cicilan 

motor Suzuki di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang periode 2010-

2012? 

3. Apakah tingkat suku bunga dan uang muka penjualan berpengaruh 

terhadap penjualan cicilan motor Suzuki di PT. Bintan Sentosa Indah 

Tanjungpinang periode 2010-2012? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap penjualan cicilan di 

PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang periode 2010 – 2012. 

2. Mengetahui pengaruh uang muka penjualan terhadap penjualan cicilan 

di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang periode 2010 – 2012. 

3. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga dan uang muka penjualan 

terhadap penjualan cicilan di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang 

periode 2010 – 2012. 

Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini data penjualan kredit motor suzuki semua 

type dengan metoda Flat periode Januari 2010 – Desember 2012. 

Manfaat Penelitian 

Bagi penulis  

1. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah 

dipelajari di bangku kuliah. 
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2. Untuk menambah wawasan tentang bagaimana praktek secara 

langsung teori – teori yang di pelajari pada prodi akuntansi di lapangan 

kerja. 

3. Menambah pengetahuan tentang keuntungan ataupun kerugian 

terhadap pembelian motor secara kredit serta perubahan tingkat suku 

bunga yang ada. 

Bagi Akademis 

Temuan yang akan didapatkan diharapkan dapat menambah pengetahuan 

di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pembelian motor secara 

kredit serta tingkat suku bunganya. 

Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang penjualan, sistem penjualan 

kredit dan tunai dan teori – teori yang digunakan sebagai dasar 

pembahasan yang meliputi bunga, suku bunga, penjualan, dan 

volume penjualan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, uji asumsi 

klasik (terdiri dari uji normalitas, Autokorelasi, 

heteroskedastisitas dan multikolinearitas), serta uji hipotesa ( uji 

parsial / uji-t, koefisien determinanasi). 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai analisis data serta pembahasan 

tentang pengaruh tingkat suku bunga terhadap penjualan cicilan 

motor suzuki (terdiri dari uji normalitas, Autokorelasi, 

heteroskedastisitas dan multikolinearitas), serta uji  hipotesa (uji 

parsial / uji-t, koefisien determinanasi). 

BAB V      :  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian  dan saran 

yang membangun untuk penelitian selanjutnya serta kemajuan 

pelayanan perusahaan yang bersangkutan. 

2   LANDASAN TEORI 

Penjualan 

Menurut Sadeli (2005 : 5) penjualan adalah ” Suatu tindakan untuk 

menukar barang atau jasa dengan uang dengan cara mempengaruhi orang lain agar 

mau memiliki barang yang ditawarkan sehingga kedua belah pihak mendapatkan 

keuntungan dan kepuasan”. 
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Menurut Swasta (2004 : 403) penjualan adalah ”Interaksi antara individu 

saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai 

atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak 

lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk 

menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang 

menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama. 

  Faktor – faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan menurut Swasta 

(2005) adalah : 

1. Kondisi dan kemampuan penjual 

Dalam hal ini penjual harus memahami beberapa masalah penting yang 

sangat berkaitan, yakni : 

 Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 

 Harga produk 

 Syarat penjualan, seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah 

penjualan, garansi dan sebagainya. 

2. Kondisi Pasar 

Adapun kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah : 

  Jenis pasarnya 

  Kelompok pembeli atau segmen pasarnya 

  Daya pembeli 

  Frekuensi pembelian 

  Keinginan dan kebutuhan 

3. Modal 



10 
 

Dalam hal ini modal yang dimaksud adalah pada saat kegiatan promosi 

kesuatu tempat yang memerlukan transportasi, pembuatan brosur dan 

sebagainya. Maka modal merupakan faktor utama dalam kegiatan ini. 

4. Kondisi Organisasi Perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri yang dipegang oleh orang – orang tertentu. 

5. Faktor Lain 

Faktor – faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian 

hadiah sering mempengaruhi penjualan. 

Ada pengusaha yang berpegangan pada suatu prinsip bahwa ”Paling 

penting membuat barang yang baik”. Jika prinsip tersebut dilaksanakan, 

maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama. 

Penjualan Cicilan 

Menurut PSAK 23 (revisi 2009), penjualan cicilan (instalment sales)  

adalah dimana imbalan dapat diterima melalui cicilan. Pendapatan yang terkait 

dengan harga penjualan tidak termasuk bunga, diakui pada tanggal penjualan. 

Biasanya pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pembeli, penjual 

menerima uang muka (down payment) sebagai pembayaran pertama dan sisanya 

dicicil dengan beberapa kali angsuran. Karena penjualan harus menunggu 

beberapa periode untuk menagih seluruh piutang penjulannya, maka biasanya 

pihak penjual akan membebankan bunga atas saldo yang belum diterimanya. 

Pada penggunaan metode cicilan dalam perkiraan , maka selisih antara 

harga jual dengan harga pokok penjualan dicatat sebagai laba kotor yang 

ditangguhkan. Saldo ini ditetapkan sebagai pendapatan yang secara berkala 
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membandingkan periode penagihan uang kas terhadap harga jual. Penagihan laba 

kotor, pada dasarnya menyatakan penangguhan hasil penjualan yang disertai 

dengan pangguhan harga pokok penjualan, yang berkaitan dengan hasil penjualan 

seperti itu. Penangguhan laba kotor dapat menyatakan penangguhan  biaya yang 

dikeluarkan dalam promosi penjualan cicilan. 

Volume Penjualan 

Menurut Kotler (2000) volume penjualan adalah barang yang terjual dalam 

bentuk uang untuk jangka waktu tertentu dan didalamnya mempunyai strategi 

pelayanan yang baik. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa volume 

penjualan adalah ”jumlah pendapatan yang diperoleh dari barang yang terjual 

yang didapat dari penjualan bersih pada laporan laba rugi perusahaan”.  

Ada beberapa usaha untuk meningkatkan volume penjualan menurut 

Kotler, diantaranya : 

1. Menjajakan produk dengan sedemikian rupa sehingga konsumen 

melihatnya. 

2. Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tersebut 

akan menarik perhatian konsumen. 

3. Mengadakan analisa pasar. 

4. Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial. 

5. Mengadakan pameran. 

6. Mengadakan discount atau potongan harga. 
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Suku Bunga 

  Menurut Karl dan Fair (2001 : 635) suku bunga adalah pembayaran bunga 

tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang 

diperoleh dari jumlah bunga yang diterima setiap tahun dibagi dengan jumlah 

pinjaman. 

  Menurut Sunariyah (2004 : 80) suku bunga adalah harga dari pinjaman. 

Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang 

harus dibayarkan kepada kreditur. 

Di dalam menghitung bunga tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara 

sebagai berikut : 

a. Bunga dihitung dari saldo pokok pinjaman yang belum dilunasi selama jangka 

waktu angsuran (dihitung dari saldo menurun) atau disebut juga dengan Long 

end Interest. 

b. Bunga dihitung dari akumulasi pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo 

(tidak termasuk uang muka) yang dihitung sejak pembayaran angsuran 

pertama sampai dengan pembayaran angsuran  paling akhir atau disebut juga 

dengan Short end Interest. 

c. Bunga dihitung secara anuited dimana angsuran setiap periode sama besarnya 

dan didalam setiap pembayaran angsuran mengandung unsure pelunasan 

angsuran dan bunga. 

d. Bunga selama masa pembayaran angsuran dihitung dari harga kontrak awal 

setelah diperhitungkan dengan uang muka. 
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Metode Perhitungan Bunga 

Secara umum ada 3 (tiga) metode dalam perhitungan bunga, yaitu : 

Sistem Bunga Flat 

 Bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarannya 

mengacu pada pokok hutang awal. 

Rumus perhitungannya adalah: 

Bunga per bulan = (P x i x t) : jb 

Keterangan : 

P =  Pokok pinjaman awal 

i =   Suku bunga per tahun 

t =  Jangka tahun jangka waktu kredit 

jb = Jumlah bulan dalam jangka waktu kredit 

Sistem Bunga Efektif 

 Bunga efektif merupakan kebalikan dari system bunga flat, yaitu porsi 

bunga dihitung berdasarkan pokok hutang tersisa. Sehingga porsi bunga dan 

pokok dalam angsuran perbulannya tetap sama. System bunga efektif ini biasanya 

diterapkan untuk pinjaman jangka panjang seperti KPR atau Kredit Investasi. 

Dalam sistem bunga efektif porsi bunga dimasa – masa awal kredit akan 

sangat besar didalam angsuran perbulannya, sehingga pokok hutang akan sedikit 

berkurang. Jika hendak melakukan pelunasan awal, maka jumlah pokok hutang 
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akan masih sangat besar meski kita merasa telah membayar angsuran yang cukup 

besar.  

Rumus perhitungannya adalah : 

Bunga = SP x i x (30/360) 

Keterangan : 

SP    =  saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya 

i       =  suku bunga pertahun 

30    =  jumlah hari dalam 1 bulan 

360  =  jumlah hari dalam 1 tahun 

Sistem Bunga Anuitas 

 Anuitas dalam teori keuangan adalah suatu rangkaian penerimaan atau 

pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. 

Ada dua jenis anuitas : 

 Anuitas biasa ( ordinary ) 

Anuitas biasa adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi 

pada akhir periode, 

 Anuitas jatuh tempo (due ) 

Anuitas jatuh tempo adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya 

dilakukan di awal periode. 
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Rumus perhitungannya adalah : 

Bunga = SP x i x (30/360) 

Keterangan : 

SP    =  saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya 

i       =  suku bunga pertahun 

30    =  jumlah hari dalam 1 bulan 

360  =  jumlah hari dalam 1 tahun 

Uang Muka Penjualan 

Uang muka penjualan adalah Jumlah yang harus dibayar oleh peminjam di 

muka saat mengambil barang. Bank Indonesia menyebutkan mudahnya masyarakat 

mendapatkan motor dengan cara kredit sebagai salah satu alasan di balik keluarnya Surat 

Edaran Bank Indonesia No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal penerapan 

manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) 

dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Jumlah ini umumnya 20% – 25% dari total dana 

yang dibutuhkan (down payment). 

Sesuai ketentuan BI diatas, maka berikut aturan uang muka kendaraan baru 

yang wajib dilaksanakan bank : 

 DP paling kurang 25% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua. 

 DP paling kurang 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat 

untuk keperluan non produktif. 
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 DP paling kurang 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat 

atau lebih untuk keperluan produktif. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil 

Enny 

Hardiana 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudirman  

(2009) 

Pengaruh 

Perubahan 

Suku Bunga 

dengan Metode 

Anuitas 

Terhadap 

Penjualan 

Kredit Motor 

Yamaha 

Malaka Abadi 

 

 

 

Analisis 

Komperatif 

Pengaruh 

Perubahan 

Suku Bunga 

Terhadap 

Perkembangan 

Kredit dan 

Pembiayaan 

pada Bank 

Konfensional 

dan Bank 

Syariah 

Perubahan suku 

bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan suku 

bunga 

Penjualan 

kredit motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan 

kredit dan 

pembiayaan 

bank 

Terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

antara suku 

bunga dengan 

metode 

anuitas  

terhadap 

penjualan 

kredit motor 

Yamaha. 

 

Variabel 

bunga hanya 

mampu 

menjelaskan 

variabel kredit 

dan variabel 

pembiayaan 

kurang dari 

40%. 

Perubahan 

tingkat suku 

bunga 

perbankan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

perkembangan 

kredit bank 
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dan 

pembiayaan. 

 

  

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

Hubungan antara variabel independen terhadap dependen akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Penjualan Cicilan 

Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang 

yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu. Suku 

bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang 

harus dibayarkan kepada kreditur, Sunariyah (2004:80). Menurut Nopirin 

(1992:176) fungsi tingkat bunga dalam perekonomian yaitu alokasi faktor 

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dipakai sekarang dan di 

kemudian hari. Dan pada dasarnya suku bunga merupakan salah satu 

pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian dengan cara cicilan. 

Jika tingkat suku bunga yang diberikan perusahaan semakin rendah maka 

pembayaran penjualan cicilan perbulannya akan semakin kecil, dan sebaliknya 

apabila tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh perusahaan itu besar maka 

pembayaran cicilannya semakin tinggi. Dari hasil penelitian Enny Hardiana 

(2010) mengatakan Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap penjualan kredit 

pada PT. Yamaha Malaka Abadi Tanjungpinang. Dengan demikian naik atau 

turunnya suku bunga yang ditentukan oleh perusahaan maka akan mempengaruhi 

volume penjualan kredit. 
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H1 : Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Penjualan Cicilan di 

PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang  Periode 2010-2012 

Pengaruh Uang Muka Penjualan Terhadap Penjualan Cicilan 

Persaingan harga adalah suatu faktor yang sangat menarik untuk 

diperhatikan bagi para konsumen. Apalagi dalam pembelian suatu barang baik 

secara cicilan ataupun cash, konsumen akan sangat selektif dalam mencari sesuatu 

yang menguntungkan mereka. Misalnya saja dengan uang muka yang rendah dan 

suku bunga yang dibebankan juga rendah. Semakin tinggi uang muka pembelian 

maka pembayaran cicilan semakin rendah, dan sebaliknya semakin kecil uang 

muka pembelian maka pembayaran cicilannya semakin besar. Faktor ini juga 

berkaitan erat dengan suku bunga yang dibebankan. Tetapi saat sekarang ini 

perusahaan motor semakin berlomba – lomba untuk meminimkan uang muka 

pembelian. Ada yang menawarkan uang muka sebesar Rp 0,- motor sudah bisa 

dibawa pulang, ada juga yang uang muka dibuat lebih tinggi tetapi dengan iming-

iming diberikan hadiah berupa handphone, tv dan lain-lain. Sebenarnya semua itu 

merupakan rencana bagi perusahaan dalam menarik perhatian para konsumen, dan 

tidak sedikit konsumen yang tidak menyadari bahwa semakin kecilnya uang muka 

maka akan semakin tinggi cicilan yang mereka bayar. 

H2 : Uang Muka Penjualan berpengaruh terhadap Penjualan Cicilan di 

PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang Periode 2010-2012 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan untuk 

dijadikan hipotesis secara keseluruhan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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H3 : Tingkat Suku Bunga dan Uang Muka Penjualan berpengaruh 

terhadap Penjualan Cicilan di PT. Bintan Sentosa Indah 

Tanjungpinang  Periode 2010-2012. 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tinjauan penelitian terdahulu diatas maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

Tingkat Suku Bunga 

        H1    

         H2 

 

 H3 

3   METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang dengan 

pertimbangan semakin banyaknya masyarakat yang memutuskan melakukan 

transaksi beli motor secara cicilan dengan periode waktu 2010 – 2012. 

Adapun waktu penelitian ini mulai dilakukan bulan Januari hingga April 

2013 yang meliputi kegiatan pengumpulan data dan literature, pengolahan data, 

analisis data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi. 

Desain Penelitian 

Penjualan Cicilan 

Uang Muka Penjualan 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain kausal. Menurut Umar 

(2003 : 30) penelitian kausal adalah “Penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau 

bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain”. Dengan kata lain desain 

kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau 

berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel 

yang lain. 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yaitu data yang sudah ada, data 

tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak 

mendesak. Keuntungan data sekunder ialah sudah tersedia, ekonomis, dan cepat 

didapat. Kelemahan data sekunder adalah tidak dapat menjawab secara 

keseluruhan masalah yang diteliti.  

Data penelitian yang dikumpulkan adalah data historik dari laporan target 

dan realisasi penjualan cicilan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 di PT. Bintan 

Sentosa Indah Tanjungpinang. 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel – variabel dalam penelitian ini menggunakan dua (2) variable 

bebas atau Independen dan satu variable terikat atau dependen.  

a. Variabel Independen 

Variable independen dalam penelitian ini adalah Suku Bunga dan Uang 

muka Penjualan.  

b. Variabel Dependen 
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Variable dependen dalam penelitian ini adalah Penjualan Cicilan.  

Teknik Pengumpulan Data 

Data sekunder kuantitatif yaitu data yang berupa angka – angka yang dapat 

diukur dan diuji dengan metode statistik (Sugiarto dan segian, 2002). Data 

penelitian yang dikumpulkan adalah data historik dari Januari 2010 sampai 

dengan Desember 2012, dimana data tersebut berupa laporan penjualan kredit 

bulanan perusahaan yang telah tersusun dalam arsip. 

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah : 

1. Observasi  

Menurut Sambas dan Maman (2007:19) teknik observasi merupakan salah 

satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan 

secara khusus maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan). Dalam 

hal ini penliti melakukan observasi terhadap penjualan kredit motor Suzuki di PT. 

Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang. 

2. Interview 

 Interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mewawancarai langsung orang – orang yang terkait dalam proses transaksi 

penjualan cicilan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa 

karyawan, konsumen dan Kepala Cabang di PT. Bintan Sentosa Indah 

Tanjungpinang. 
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3. Studi Pustaka 

 Menurut Roseeha (2010:15) Studi Pustaka dilakukan dengan cara 

mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari 

sejumlah literature, baik buku, jurnal, internet maupun  karya tulis lainnya yang 

sesuai dengan topik atau variabel penelitian. 

Sampel Penelitian 

Metode pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penarikan sampel acak sederhana (simple random sampling),). Pemilihan 

metode ini berdasarkan pertimbangan agar peneliti dapat memperoleh data yang 

tepat sesuai dengan variable yang diteliti. 

Populasi dan pemilihan sampel dalam penelitian ini Samplenya adalah 

penjualan cicilan motor merek Suzuki semua type di PT. Bintan Sentosa Indah 

Tanjungpinang periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2012.  

Pertimbangan untuk memilih sampel adalah berdasarkan hasil studi empirik 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa penjualan kredit mempunyai variasi yang 

berbeda untuk setiap jenis motor Suzuki. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh penjualan cicilan motor Suzuki pada PT. Bintan 

Sentosa Indah Tanjungpinang dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2012.  

Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan 

program komputer yaitu program SPSS 17. Adapun metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik selanjutnya 
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dilanjutkan dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis. Akan tetapi sebelum 

melakukan uji asumsi klasik yang harus dilakukan adalah mendeteksi adanya data 

outlier.  

Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Empat uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini meliputi asumsi heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan 

normalitas. Penjelasan masing-masing pengujian asumsi klasik akan diuraikan 

seperti di bawah ini. 

Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2006:110) Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi linier variabel penganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Cara untuk menguji normalitas adalah dengan 

uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan normalitas distribusi residual. Jika 

sig atau  p-value > 0,05, maka data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan 

dengan cara melakukan atau melihat Histogram, Grafik, Normality Probability 

Plot dan Uji Kolmogrov-Smirnov. 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
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pemgamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokesdatisitas atau 

tidak terjadi Heteroskesdatisitas.  

Untuk mendeteksi adanya heterokesdastisitas dari tingkat signifikansi 

dapat digunakan Uji Glejser. Jika tingkat signifikansi berada di atas 5% (0.05) 

berarti tidak terjadi heterokesdastisitas tetapi jika berada di bawah 5 % (0.05) 

berarti terjadi gejala heterokesdastisitas. Grafik Scatterplot juga dapat digunakan 

untuk menentukan heterokesdastisitas. Jika titik-titik yang terbentuk menyebar 

secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokesdastisitas pada model yang digunakan. 

Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2006:95) Uji Autikorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode (t-1) dalam model regresi. Jika terdapat 

korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Problem autokorelasi 

mungkin sering terjadi pada time series data (data runtut waktu), sedangkan pada 

cross section data (silang waktu), masalah autokorelasi jarang terjadi. Model 

regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. 

Menurut Hasan (2008:290), untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa 

digunakan tes Durbin Watson (D-W) dengan pedoman sebagai berikut: 

Tabel Autokorelasi 

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 – 1.54 Tidak Ada Kesimpulan 

1.55 – 2.46 Tidak Ada Autokorelasi 

2.46 – 2.90 Tidak Ada Kesimpulan 
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> 2.91 Ada Autokorelasi 

       Sumber : Hasan (2008:290) 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Jika terdapat korelasi, 

berarti terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi multikolinearitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas adalah dengan VIF (variance inflation factor). Untuk pengujian 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat varians Inflation Factor (VIF) 

dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.10,maka tidak terjadi 

multikolinieritas 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukan 

arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun 

rumus dari regresi linier berganda (multiple linier regresion) adalah sebagai 

berikut :  

Y= a + b1X1 + b2X2 + e  

Dimana :  

Y = Penjualan Cicilan  

X
1 

= Tingkat Suku Bunga 

X
2 

= Uang Muka Penjualan 

a = Konstanta  

b
1,…

b
2 

= Koefisien regresi dari setiap variabel independen  

e = Faktor kesalahan. 
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3.1 Uji Hipotesis 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang 

digunakan secara bersama dapat mempengaruhi variabel dpenden. Data yang 

dikumpulkan dianalisis dengan cara analisis kauntitatif  dengan menggunakan tes 

statistik terhadap variabel – variabel yang digunakan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi 

berganda merupakan alat analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen  

terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi α = 5%.  

Pengujian hipotesis berganda ini meliputi uji simultan, uji parsial, dan 

koefisien determinasi. Masing-masing pengujian selanjutnya dijelaskan seperti di 

bawah ini.  

Uji Parsial (Uji-t) 

Uji-t bertujuan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

independennya. Hasil uji pada SPSS dapat dilihat pada tabel coefficient. Apabila 

p-value (kolom sig) masing-masing variabel independen ≤ α/2 = 5%, maka 

terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah – 

langkah pengujian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

Uji Simultan / Anova (Uji-f) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama 

variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :  
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 Ho   : variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen 

 Ha : variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

4    ANALISIS PEMBAHASAN 

Profil Perusahaan 

PT. Bintan Sentosa Indah adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

penjualan motor merk SUZUKI. Perusahaan ini hanya menjual motor baru yang 

pembayarannya bisa secara Cash maupun Cicilan. Dalam penjualannya mereka 

dibantu oleh beberapa leasing seperti Adira Finance, Indomobile Finence, MCF, 

dan Suzuki Finance sebagai tempat cicilan motor tersebut dibayar.  

Untuk mewujudkan persaingan bisnis yang sehat, maka perusahaan 

berupaya semaksimal mungkin untuk selalu memperbarui program – program 

mereka agar semakin menarik dimata konsumen. Misalnya saja seperti pemberian 

voucher – voucher menarik, undian setiap pembelian motor type tertentu hingga 

uang muka pembelian minim yang cukup menguntungkan konsumen. 

Statistik Deskriftif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif 

ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-

rata dan standar deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian 

Tabel 4.1 
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Statistik Deskriftif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tingkat Suku Bunga 36 22.00 25.00 23.3889 .90326 

Uang Muka Penjualan 36 37400.00 155600.00 88869.4444 27843.56114 

Penjualan Cicilan 36 117250.00 1600870.00 797817.2222 3.40541E5 

Valid N (listwise) 36     

Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa : 

a. Jumlah data (N) sebanyak 36 data, ini berdasarkan jumlah sampel 

sebanyak 12 bulan dan periode penelitian selama 3 tahun (12 x 3 = 36). 

b. Variabel Tingkat suku bunga, memiliki nilai minimum atau terkecil 22 

dan  nilai maksimum atau terbesar adalah 25, nilai mean atau rata-rata 

adalah 23.3889 dan standar deviasi atau simpangan baku  0.90326. 

c. Variabel Uang Muka Penjualan , memiliki nilai minimum atau terkecil 

37.400 dan  nilai maksimum atau terbesar adalah 155.600, nilai mean 

atau rata-rata adalah 88869,4444 dan standar deviasi atau simpangan 

baku  2784,56114. 

d. Variabel Penjualan Cicilan, memiliki nilai minimum atau terkecil 

117.250,00 dan  nilai maksimum atau terbesar adalah 1.600.870,00 nilai 

mean atau rata-rata adalah 797817,2222 dan standar deviasi atau 

simpangan baku  3.40541E5. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
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  Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Cara 

untuk menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 

menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau  p-value > 0,05, maka 

data berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized Residual 

N 36 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.69259045E5 

Most Extreme Differences Absolute .214 

Positive .147 

Negative -.214 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.287 

Asymp. Sig. (2-tailed) .073 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 

 

 Berdasarkan hasil analisis metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

terlihat pada tabel 4.2  menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 1.287 dan 

nilai signifikan 0.073 lebih besar dari 0.05, Maka dapat disimpulkan bahwa data 

residual berdistribusi normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke 
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pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan analisis grafik scatterplot, yaitu Jika titik-titik yang terbentuk 

menyebar secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heterokesdastisitas pada model yang digunakan. Selain itu uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. 

Jika tingkat signifikansi berada di atas 0.05 berarti tidak terjadi 

heterokedastisitas tetapi jika berada di bawah 0.05 berarti terjadi gejala 

heterokedastisitas. 

 

Gambar 4.1 

Garfik Scatter plot 

 

 Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa data menyebar secara 

acak, tidak beraturan, dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan tersebar 



31 
 

baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi. Uji statistik 

Gjelser juga dilakukan untuk mendeteksi masalah heterokesdatisitas dengan 

melihat nilai signifikansi.  

Tabel 4.3 

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1143302.445 659856.120  -1.733 .092 

Tingkat Suku Bunga 46829.274 26775.026 .308 1.749 .090 

Uang Muka 

Penjualan 

1.636 .869 .331 1.883 .069 

a. Dependent Variable: Absut 

Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 

 Berdasarkan uji glejser tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi variabel Tingkat Suku Bunga 0,090 > 0,05 dan variabel Uang Muka 

Penjualan 0,069 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi. Menurut 

Hasan (2008:290), untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa digunakan tes 

Durbin Watson (D-W) dengan pedoman sebagai berikut: 
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Tabel Autokorelasi 

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 – 1.54 Tidak Ada Kesimpulan 

1.55 – 2.46 Tidak Ada Autokorelasi 

2.46 – 2.90 Tidak Ada Kesimpulan 

> 2.91 Ada Autokorelasi 

Sumber : Hasan (2008:290) 

Tabel 4.4 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .868
a
 .753 .738 1.74313E5 2.172 

a. Predictors: (Constant), Uang Muka Penjualan, Tingkat Suku Bunga 

b. Dependent Variable: Penjualan Cicilan 

         Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 

 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.172. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-Watson 

berada pada interval 1.55 – 2.46. Dengan demikian, maka dalam model regresi ini 

tidak terjadi masalah autokorelasi. 

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Jika terdapat korelasi, 

berarti terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi multikolinearitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas adalah dengan VIF (variance inflation factor). Untuk pengujian 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat varians Inflation Factor (VIF) 
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dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.10,maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Tabel 4.5 

Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -11444.260 869305.829  -.013 .990   

Tingkat Suku Bunga -5463.657 35273.881 -.014 -.155 .878 .855 1.169 

Uang Muka 

Penjualan 

10.544 1.144 .862 9.214 .000 .855 1.169 

a. Dependent Variable: Penjualan Cicilan 

Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa angka 

tolerance variabel Tingkat Suku Bunga dan Uang Muka Penjualan adalah sebesar 

0.855 > 0.1 dan nilai VIF 1.169 < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolonieritas. 

 

Analisis Regresi berganda 

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode regresi dan 

dihitung dengan menggunakan program SPSS.  

Tabel 4.6 

Analisis Regresi berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11444.260 869305.829  -.013 .990 

Tingkat Suku Bunga -5463.657 35273.881 -.014 -.155 .878 
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Uang Muka Penjualan 10.544 1.144 .862 9.214 .000 

a. Dependent Variable: Penjualan Cicilan 

Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 
 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disusun persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut : 

Y = - 11.444,260 – 5.463,657X1 + 10,544 X2 + e 

Penjelasan dari persamaan regresi berganda di atas dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a) Nilai konstanta adalah -11.444,260 artinya apabila variabel Tingkat Suku 

Bunga dan Uang Muka Penjualan bernilai nol (tidak ada) maka Penjualan 

Cicilan akan bernilai sebesar Rp 11.444.260. 

b) Nilai koefisien Tingkat Suku Bunga (X1) adalah -5.463,657, nilai X1 yang 

negatif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel 

Tingkat Suku Bunga terhadap Penjualan Cicilan, yang artinya setiap 

kenaikan Tingkat Suku Bunga sebesar 1% maka akan menurunkan nilai 

Penjualan Cicilan sebesar Rp 5.463.657. Dengan asumsi bahwa variabel 

bebas lainnya konstan.  

c) Nilai koefisien Uang Muka Penjualan  (X2) adalah 10,544, nilai X2 yang 

positif, yang artinya setiap kenaikan Uang Muka Penjualan sebesar Rp 

1.000 maka akan menaikkan nilai Penjualan Cicilan sebesar Rp 10.544. 

Dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan.  

Pengujian Hipotesis 

Uji Pasrial ( Uji t ) 
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Uji-t bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

Jika thitung < ttabel, atau -thitung > -ttabel maka Ho diterima.  

Jika thitung > ttabel, atau -thitung < -ttabel maka Ha diterima. 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel 4.5.1 

berikut:  

Tabel 4.7 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -11444.260 869305.829  -.013 .990 

Tingkat Suku Bunga -5463.657 35273.881 -.014 -.155 .878 

Uang Muka Penjualan 10.544 1.144 .862 9.214 .000 

a. Dependent Variable: Penjualan Cicilan 

Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 

 

Dengan nilai n = 36 df, α= 5% : 2 = 2,5%, k=2 (Uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan df n-k-1 atau 36-2-1=33. Dengan pengujian dua sisi diperoleh ttabel = 

2.035. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel 4.7 adalah sebagai berikut:  

a. Variabel tingkat suku bunga mempunyai nilai thitung sebesar -0.155 oleh 

karena –thitung > -ttabel ( -0.155 > -2.035) maka Ho diterima, ini 

menunjukkan bahwa tingkat suku bunga secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan cicilan. 
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b. Berdasarkan hasil analisis tingkat suku bunga mempunyai nilai thitung 

sebesar 9.214 oleh karena thitung > ttabel ( 9.214 > 2.035) maka Ha diterima, 

ini menunjukkan bahwa uang muka penjualan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan cicilan. 

Uji Simultan ( Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji F dapat dilihat pada berikut ini :  

 

Tabel 4.8 

Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.056E12 2 1.528E12 50.291 .000
a
 

Residual 1.003E12 33 3.038E10   

Total 4.059E12 35    

a. Predictors: (Constant), Uang Muka Penjualan, Tingkat Suku Bunga 

b. Dependent Variable: Penjualan Cicilan 

Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 
 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat, bahwa nilai fhitung 50.291 sedangkan ftabel 

3.28 dengan df pembilang = 2 df penyebut = 33 (36-2-1) sehingga fhitung > ftabel ( 

50.291 > 3.28 ) maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. ini menunjukkan 

bahwa variabel tingkat suku bunga dan uang muka penjualan secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap penjualan cicilan. 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase variasi 

variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independennya. Nilai 
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koefisien determinasi berada antara 0 dan 1 (0<R
2
<1). Hasil koefisien determinasi 

dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .868
a
 .753 .738 1.74313E5 

a. Predictors: (Constant), Uang Muka Penjualan, Tingkat Suku Bunga 

         Sumber : Penulis, Data Olahan SPSS V17 

 

Dari hasil tabel 4.9, besarnya Adjusted R
2 

berdasarkan hasil analisis 

dengan menggunakan SPSS 17 diperoleh sebesar 0,738. Dengan demikian 

besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel tingkat suku bunga dan uang 

muka penjualan terhadap penjualan cicilan adalah sebesar 73.8%. Sedangkan 

sisanya sebesar 26.2% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

Pembahasan 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Penjualan Cicilan 

 Dari hasil pengolahan data koefisien regresi tingkat suku bunga sebesar 

5463.657 menunjukkan hubungan yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar tingkat suku bunga maka jumlah penjualan cicilan akan semakin 

menurun, sebaliknya jika tingkat suku bunga semakin rendah maka jumlah 

penjualan cicilan akan semakin meningkat. 

 Tebel 4.6 menunjukkan bahwa nilai thitung dari tingkat suku bunga adalah -

0.155 dan ttabel adalah -2.035 sehingga diperoleh kesimpulan - thitung  > -ttabel maka 
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Ho diterima. Jika tingkat suku bunga yang diberikan perusahaan semakin rendah 

maka pembayaran penjualan cicilan perbulannya akan semakin kecil, dan 

sebaliknya apabila tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh perusahaan itu besar 

maka pembayaran cicilannya semakin tinggi.  

Dari hasil penelitian Enny Hardiana (2010) mengatakan Suku Bunga 

berpengaruh signifikan terhadap penjualan kredit pada PT. Yamaha Malaka Abadi 

Tanjungpinang. Pada penelitian kali ini suku bunga dihitung dengan 

menggunakan metode bunga flat dan tingkat suku bunga tiap bulannya selalu 

berubah – ubah. Kejadian ini adalah salah satu penyebab berbedanya hasil 

penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya pada Enny Hardiana (2010). 

Selain itu, perbedaan hasil penelitian juga disebabkan karena suku bunga yang 

cenderung tetap dan tidak mengalami penurunan ataupun perubahan yang drastic. 

Pengaruh Uang Muka Penjualan Terhadap Penjualan Cicilan 

 Dari hasil pengolahan data koefisien regresi uang muka penjualan sebesar 

10.544 hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi uang muka penjualan maka 

akan menurunkan jumlah penjualan cicilan, sebaliknya jika uang muka penjualan 

semakin rendah maka jumlah penjualan cicilan akan semakin meningkat. 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai thitung dari uang muka penjualan adalah 

9.214 dan ttabel adalah 2.035 sehingga diperoleh kesimpulan thitung  >  ttabel maka Ha 

diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa uang muka penjualan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan cicilan. Perusahaan selalu 

mempunyai trik tersendiri untuk menarik para konsumen agar melakukan 

pembelian secara cicilan. Misalnya saja dengan meminimkan uang muka yang 

bisa hingga Rp 0,- sampai dengan pemberian hadiah dan voucher – voucher setiap 
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pembelian. Kerena alasan tersebut maka setiap penurunan uang muka cicilan akan 

berpengaruh terhadap peningkatan penjualan cicilan. 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Uang Muka Penjualan Terhadap 

Penjualan Cicilan 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa fhitung variabel independen 

(tingkat suku bunga dan uang muka penjualan) adalah 50.291 dan ftabel adalah 

3.285 sehingga dapat disimpulkan fhitung  >  ftabel maka Ha diterima. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda diketahui bahwa angka R
2 

atau koefisien determinasi dari model penelitian adalah 0.738. Hal ini berarti 

73,8% perubahan penjualan ciiclan dapat dijelaskan oleh tingkat suku bunga dan 

uang muka penjualan, sedangkan sisanya 26,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

5    KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh tingkat suku bunga dan uang muka 

penjualan  terhadap penjualan cicilan motor Suzuki di PT. Bintan Sentosa 

Indah Tanjungpinang yang terdiri dari 3 variabel. 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan 

yang dikemukakan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian berdasarkan Uji t-test secara parsial menunjukkan 

variabel tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penjualan cicilan di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang. 

2. Hasil pengujian berdasarkan Uji t-test secara parsial menunjukkan 

variabel uang muka penjualan berpengaruh signifikan terhadap 

penjualan cicilan di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang.  
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3. Secara simultan (bersama – sama) variabel tingkat suku bunga dan 

uang muka penjualan berpengaruh signifika terhadap penjualan cicilan 

di PT. Bintan Sentosa Indah Tanjungpinang. 

Saran  

Saran – saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini untuk 

pihak – pihak yang berkepentingan dimasa yang akan dating demi tercapainya 

hasil yang lebih optimal dan pengembangan dari hasil penelitian ini. 

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel 

penelitian lain yang lebih luas cakupannya agar hasilnya lebih akurat dan 

dapat di pahami bahwa masih banyak faktor lain yang dapat dipergunakan 

sebagai indikator yang mampu mempengaruhi penjualan cicilan suatu 

perusahaan. Selain itu disarankan agar memperpanjang periode penelitian. 

LAMPIRAN 

      UJI NORMALITAS  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 36 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.69259045E8 

Most Extreme Differences Absolute .214 

Positive .147 

Negative -.214 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.287 

Asymp. Sig. (2-tailed) .073 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

UJI AUTOKORELASI 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .868
a
 .753 .738 1.74313E8 2.172 

a. Predictors: (Constant), Uang Muka Penjualan, Tingkat Suku Bunga 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .868
a
 .753 .738 1.74313E8 2.172 

a. Predictors: (Constant), Uang Muka Penjualan, Tingkat Suku Bunga 

b. Dependent Variable: Penjualan Cicilan 

 

 

UJI MULTIKOLONIERITAS  

 

Uji Hipotesis (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.144E7 8.693E8  -.013 .990   

Tingkat Suku Bunga -5.464E8 3.527E9 -.014 -.155 .878 .855 1.169 

Uang Muka Penjualan 10.544 1.144 .862 9.214 .000 .855 1.169 

a. Dependent Variable: Penjualan Cicilan 

 

Uji F  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.056E18 2 1.528E18 50.291 .000
a
 

Residual 1.003E18 33 3.038E16   

Total 4.059E18 35    

a. Predictors: (Constant), Uang Muka Penjualan, Tingkat Suku Bunga 

b. Dependent Variable: Penjualan Cicilan 
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