
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

TanjungPinang merupakan pusat Ibu Kota Kepulawan RIAU yang 
mempunyai kepadatan penduduk yang cukup pesat dengan 
dibuktikannya banyak dibangun rumah rumah perumnas oleh 
Develover Rumah. Rumah rumah yang dibangun biasa nya di lengkapi 
dengan fasilitas seperti: Air PDAM, listrik,jalan umum yang 
layak dan juga fasilitas lainnya.  

Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri Tanjung 
Pinang  merupakan  sebuah perusahan dareah yang memiliki 
wewenang dalam penyediaan kebutuahan air bersih bagi masarakat 
Kota TanjungPinang. PDAM Tirta Kepri Tanjung Pinang sebagai 
satu-satunya perusahan  penyedia air bersih di Kota Tanjung 
Pinang.  

Perusahaan daerah air minum (PDAM)Tirta Kepri  sumber 
pendapatannya berasal dari:  
Pendapatan dari hasil penjualan air, Pendapatan non air, Jasa 
penyambungan langganan baru, Denda keterlambatan membayar, Pipa 
persil, Biya balik nama, Biaya ganti meteran, Penjualan 
pormulir, Sambung kembali, Akurasi meter dan lln 

Pendapatan diluar usaha  
Jasa Giro, Bunga deposito, Bantuan dan subsidi 

Sedangkan pegeluaran rutin  perusahaan seperti: 
Biaya gaji dan tunjangan, Biaya listerik, Bahan bakar, Bahan 
kimia, Dan biaya pemeliharaan alat peroduksi, Pendidikan atau 
pelatihan karyawan, Alat tuliskantor, Biaya pemeliharaan 
inventaris kantor, Dan biaya lainnya.   

Dari perbandingan pendapatan dan pengeluaran perusahaan, 
lebih besar pengeluaraan  ketimbang pendapatan sehingga PDAM 
sulit untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masarakat. 

 PDAM Tanjung Pinang  semakin hari  menunjukkan kinerja 
yang semakin menurun. Perusahan yang didirikan pada tahun 1971 
ini semakin hari semakin tidak dapat memberikan  pelayanan yang 
terbaik bagi para pelanggan di TanjungPinang,  pada akhir tahun 
2008 pelanggan yang tercatat adalah 17.079 satuan sambungan yang 
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2004 yang jumlahnya 
adalah 13.100 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan tidak 
dibarengi dengan peningkatan jumlah  peroduksi air  

Penurunan produksi air ini terjadi akibat tidak 
berfungsinya beberapa peralatan di instalasi pengolahan air, 
karna faktor usia dan perawatan yang kurang  memadai. Selain itu 
permasalahan  yang paling mendasar dan berat adalah seperti yang 
terjadi saat ini di mana terjadi penurunan ketinggian muka air 
yang pada kondisi normal 4 meter diatas titik ukur, menjadi 30 
cm di atas titik ukur. 

 Berdasarkan penjelasan diatas,  penulis tertarik untuk 
meneliti dengan judul penelitian Pengaruh Jumlah Pelanggan, 
Tingkat Produksi, pengeluaran perusahaan  Terhadap pendapatan 
perusahan . 



Hasil  penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk 
berbagai  pihak antara lain : Bagi perusahan; adalah untuk 
memberikan solusi dalam rangka pelaksanaan program penyehatan, 
pengelolaan dan pengembangan pelayanan PDAM Tirta Kepri 
TanjungPinang, Bagi penulis,  menambah  wawasan dan pengatahuan 
sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, Bagi 
pembaca, berguna sebagai pengetahuan dan informasi masukan 
(referensi) bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa 
dan akan mengkajinya lebih dalam. 

LANDASAN TORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 

Penerimaan  perusahaan atau pendapatan perusahaan 
Menurut Munawir (2002,:159) dalam bukunya “Analisis Laporan 

Keuangan”sumber penerimaan kas atau arus kas masuk dalam suatu 
perusahaan dapat berasal dari : Hasil penjualan atau investasi 
jangka panjang, aktiva tetap baik yang berwujud mau pun yang 
tidak berwujud atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang 
tidak diimbangi dengan penambahan kas. Penjualan atau emisi 
saham  maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan 
dalam bentuk kas.  Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik 
jangka pendek (wesel) maupun hutang jangka panjang (hutang 
obligasi, hutang hipotik atau hutang jangka panjang 
lainnya)serta bertambahnya  hutang yang diimbangi 
denganpenerimaan kas. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva 
lancar selain kas  yang diimbangi dengan adanya peneriman kas; 
missal nya adanya penurunan piutang karana adanya peneriman 
pembayaran, berkurangnya persediaan, barang dagangan karena 
adanya penjualan secara tunai,adanya penurunan surat berharga 
(efek) karana adanya penjualan dan sebagainya. Adanya penerimaan 
kas karana sewa, bunga atau deviden dari investasinya, sumbangan 
atau hadiah maupun adanya pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak pada periode-periode sebelumnya. 

 
Sumber penerimaan atau pendapatan perusahaan 
 Sebagaimana yang diuruaikan sebelumnya bahwa pendapatan 
merupakan arus masuk atau kenaikan aktiva suatu badan usaha, 
untuk dapat mengukur dan mengakui sebagai pendapatan, maka dari 
mana sumber kenaikan aktiva tersebut berasal harus diakui. 
Berikut ini adalah sumber-sumber kenaikan aktiva, diantaranya : 

a. Transaksi modal yang mengakibatkan adanya tambahan 
dana yang ditanamkan oleh kreditur dan pemegang saham 

b. Laba dari penjualan aktiva yang bukan merupakan barang 
dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, 
penjualan anak atau cabang perusahaan 

c. Hadiah, sumabangan atau penemuan 
d. Revaluasi aktiva 
e. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran hasil 

penjualan produk 
 



 Dari kelima sumber kenaikkan aktiva, yang dapat diakui 
sebaagai sumber pendapatan utama hanyalah kenaikan aktiva yang 
bersumber dari penyerahan produk perusahaan karena merupakan 
hasil dari aktivitas normal perusahaan, walaupun laba atau rugi 
mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain 
produk utama perusahaan. 

Jumlah Pelanggan  
Dalam pandangan tradisional, pelanggan suatu perusahan 

adalah orang yang membeli dan menggunakan peroduknya. Pelanggan 
tersebut merupakan orang berinteraksi dengan perusahan setelah 
proses menghasilkan produk. ( Diana. 2003:100). 

Pada hakikatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan 
mempertahankan para pelanggan. Oleh karena itu hanya dengan 
memahami proses dan pelanggan maka organisasi dapat menyadari 
dan  mnghargai makna kualitas. Adanya kepuasan pelanggan dapat 
memberikan beberapa manfaat diantaranya. (Fandy Tjipto dan  
Anastasia Diana 2003)  

1. Hubungan antara perusahaan  dan para pelangganya 
menjadi harmonis; 

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang; 
3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan; 
4. Dapat membentuk suatu rekomendasi dari mulud kemulud 

(word/ of mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan. 
5. Repiutasi perusahaan menjadi lebih baik dimata 

pelanggan. 
6. Laba yang diperoleh dapat meningkat.  

Tingkat  Produksi  
Menurut Ismawanto (2009) tingkat peroduksi terbagi : 

1. Produksi perimer , adalah peroduksi yang menghasilkan 
bahan bahan dasar yang bisa langsung di konsumsi atau 
yang akan digunakan dalam peroses peroduksi 
selanjutnya . Bidang peroduksi ekstraktif dan agraris 
merupakan peroduksi tingkat perimer  

2. Produksi sekunder peroduksi yang mengelah bahan bahan 
dasar yang di hasilkan  oleh tingkat peroduksi 
perimer .bidang peroduksi industry   merupakan 
peroduksi sekunder  

3. Produksi Tersier  adalah peroduksi yng bersifat 
mempelancar peroses peroduksi dan menyalurkan hasil 
peroduksi. Bidang peroduksi perdagangan merupakan 
peroduksi tersier 

Menurut Hendra Kusuma (2009), Tingkat kapasitas peroduksi  
didefinisikan sebagai jumlah output (produk ) maksimum yang 
dapat dihasilkan suatu fasilitas  produksi dalam suatu selang 
waktu tertentu. 

 

 



Pengeluran perusahaan  
Menurut Thomas R. Dykman, Dkk (2006) beban adalah arus 

keluar atau penggunaan aktiva lainnya atau terjadinya suatu 
kewajiban selama satu periode dari pengiriman atau produksi 
barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang 
merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang 
berlangsung. 

 Menurut SAFC No. 3 beban adalah arus keluar atau 
penggunaan aktiva lainnya atau timbulnya suatu kewajiban selama 
satu periode dari pengiriman atau produksi barang, menghasilkan 
jasa, atau melaksanakan kegiatan lainnya yang merupakan operasi 
kesatuan yang berlangsung atau operasi sentral. 
 

METODE  PENELITIAN 
 

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini  sumber data diperoleh data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari PDAM TanjungPinang berupa arsip, 
laporan arus kas perusahaan,  data publikasi dan data arsip 
laporan produksi air dan laporan kinerja perusahan dari priode 
2008-2013. 

Uji Normalitas 
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi 
normal atau tidak. Sigih Santoso (2012;234). Untuk melihat 
apakah data yang dianalisis memiliki nilai residual berada 
disekitar nol (data normal) dengan menggunakan aplikasi SPSS. 
Untuk menguji data menggunakan hasil uji Shapiro-Wilks atau 
Multification Kolomogrov-Smirnov. Jika nilai K-S < nilai table 
atau nilai 2 tailed p > a berarti data tidak normal. Prosedur 
pengujian yang dilakukan dalam sampel besar tetap bias dikatakan 
valid. Berdasarkan hai ini, maka meskipun tidak memenuhi syarat 
normalitas, makan tetap dapat digunakan untuk analisis lebih 
lanjut. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model 
regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya 
mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 
adalah distribusi normal atau mendekati normal. Dasar 
pengambilan keputusan memenihu normalitas atau tidak . 
Ghozali(2005) dalam Hermanto (2011;39)  

 

Uji Autokorelasi 
Uji Durbin- Watson hanya digunakan untuk Autokorelasi 

tingkat satu (Firs Orde Autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 



intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel 
lagi diantara variabel bebas. 

Pengambilan keputusan dalam Uji Durbin-Watson adalah: 
1. Menentukan Hipotesis 

Ho : tidak ada autokorelasi 
H1: ada autokorelasi 

2. Menentukan nilai α dengan d tabel(n,k) terdiri atas dl 
dan du 

3. Menentukan kriteria pengujian: 
a. Tidak terjadi autokorelasi jika (4-dl) < dw < dl; 
b. Terjadi autokorelasi positif jika dw < dl, 

koefisien korelasinyan lebih besar dari nol 
c. Terjadi autokorelasi negative jika dw > (4-dl), 

koefisien korelasi lebih kecil dari nol; dan 

4. Jika dw terletak antara (4-dl) dan (4-dl) maka 
hasilnya tidak dapat    disimpulkan. 

Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghonzali, 2001). Cara 
mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknyan pola tertentu 
pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y 
adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y 
prediksi Y) sesungguhnya) yangtelah di standarlized (Ghozali, 
2001). Sedangkan dasar pengambilam keputusan untuk uji 
heteroskedastisitas adalah (Ghozali, 2001) 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk 
pola tertentu, teratur (bergelombang, melebur 
kemudian menyipit), maka mengidentifikasikan telah 
terjadi heteroskedastisitas.  

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar diatas dan dibawah angka ) pada sumbu Y, 
amka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 

Multikolinearitas 
Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau 

lebih variabel terikat dinyatakan sebagai kombinasi linier 
dengan variabel terikat lainnya. Jika suatu model regresi 
mengandung multikolinearitas maka kesalahan variabel estimasi 
akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel terikat. 
Multikolinearitas dapat dideteksi menggunakan: 

1. Nilai deskriminasi yang sangat tinggi dan diakui 
dengan nilai f test yang sangat tinggi, serta tidak 
atau hanya sedikit nilai t test yang signifikan. 



2. Meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi 
antara variabel terikat dengan menggunakan Variance 
Inflating Factor (VIF) dan Tolerance Value. Batas VIF 
adalah 10 dan Tolerance Value adalah 0,1 jika nilai 
VIF lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance Value 
lebih kecil dari o,1 makaterjadi multikolinearitas dan 
harus dikelompokkan menjadi model. 

Uji Hipotesis 
Dalam penelitian kuantitatif kedudukan hipotesis penelitian 

menjadi penting, karena dengan hipotesis ini peneliti akan 
mempunyai arah yang jelas untuk membuat suatu kesimpulan 
penelitian melalui verifikasi. Hipotesis merupakan jawaban 
sementara yang dibangun untuk diformulasikan berdasarkan pada 
kajian konsep teori-teori, hasil temuan penelitian pendahulu dan 
atau pun pengamatan penelitian pada fenomena lapangan yang 
hendak diteliti. Oleh karena sifatnya adalah jawaban sementara, 
maka hipotesis perlu diuji, untuk membuktikan kebenaranny, 
pengujian hipotesis ini desebut verifikasi.(Bambang , 2002:36) 

Uji T (T-Test) 
Uji t (t-test) merupakan uji statistic yang sering kali 

ditemui dalam-dalam maslah praktis statistika.  Uji t (t-test) 
digunakan ketika informasin mengenai nilai variance (ragam) 
populasi tidak diketahui.  Uji t ini merupakan suatu pengujian 
yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien 
regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan 
menganggap variabel independen lainnya konstan dalam hal 
inidigunakan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : bo = bi 

Ha : bi ≠ b 

Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-i nilai 
parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0, artinya tidak ada 
pengaruh variabel X1 terhadap Y. bila nilai t-hitung > t-tabel, 
maka pada tingkat kepercayaan tertentu H0 ditolak. Hal ini 
berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara 
nyata (signifikan) terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung 
diperoleh dengan rumus: 

Soepono (2002; 133;134) Penggunaan analisa statistic t-tes,  
diperlukan persyaratan –persyaratan tertentu, yaitu pertama, 
sampel penelitian harus diambil secara random dari suatu 
populasi yang berdistribusi normal, gejala data yang didapat 
harus berskala interval dan atau rasio, dimana variabel-variabel 
penelitian tidak lebih dari satu (satu variabel data berskala 
nominal dengan satu variabel dengan data interval/rasio atau 
sebaliknya) 
 
 



Uji F (F-Test) 
 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua 
variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap 
pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) 
terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui 
pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen 
yang dapat dijelaskan (explained) oleh perubahan nilai semua 
variabel independen (Algifari dalam Dasanti Jiwaning Winahyu, 
2012). Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada Anova yang 
membandingkan Mean Square dari regression dan Mean Square 
dari residual sehingga didapat hasil yang dinamakan F hitung. 
Apabila F hitung > F tabel dan apabila tingkat signifikansi < 
α (0,05), maka variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Uji Determinasi (R2) 
 Koefisien determinan (R²) dimaksudkan untuk mengetahui 
tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana 
hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinasi 
(R²) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien determinasi ini 
ditunjukan dengan R Square dalam Model Summary yang 

dihasilkan oleh program SPSS. Apabila nilai R2 semakin 
mendekati angka 1, maka model regresi dianggap semakin baik 
karena variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini 
mampu menjelaskan variabel dependennya. Penelitian ini 
berpatokan pada nilai Adjusted R Square atau koefisien 
determinasi yang sudah disesuaikan karena apabila memakai 
nilai R Square akan menimbulkan suatu bias yang dapat 

meningkatkan R2 jika ada penambahan variabel independen. 
Berbeda dengan R Square, nilai Adjusted R Square tidak akan 
menimbulkan bias karena nilai R Square dapat naik atau turun  
apabila sebuah variabel independen ditambahkan dalam model. 
Selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui 
presentase perubahan variable terikat (Y) yang disebabkan oleh 
variabel bebas (X). 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Hasil Statistik Deskriptif 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan obeservasi 

dan dokumentasi arsif perusahaan  yaitu, jumlah pelanggan, 
tingkat peroduksi air, pengeluaran perusahaan, penerimaan 
perusahaan periode 2008 sampai 2013 di perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Kepri Tanjungpinang. Data yang di pakai untuk 
pengujian statistik berjumlah 60. Dari jumlah data tersebut  
yang didokumentasi yang dapat diolah  sebanyak 38 data dan 22 
data tidak dapat diolah karena data tidak normal, dengan 
demikian data yang akan diolah berjumlah 38 data.   



Data yang didapat di perusahaan PDAM  berjumlah berjumlah 
38  

Jlpngn Tkp Pngel Pener 

15414 274492 700527321 768200100 
15425 289766 750421552 810936400 
15474 288550 790535245 800779800 

15589 230609 700001215 648216600 
15636 274222 721222221 782551500 
15728 276760 800015950 780144600 
15699 281634 815225321 808161900 
15779 281451 780275921 799433800 
15821 248092 700010679 692140100 
15864 268093 760212352 753754600 
15908 228686 700328512 649963400 
17079 224750 715233675 655455600 
16940 180101 625321015 549445200 
16985 133364 500001210 461364600 
17002 128043 521105211 460232100 
16990 168633 500215322 550447700 
17043 183447 600227351 579940400 
17034 207997 606100500 665612400 
17048 209949 740191670 696152627 

17124 253588 754241495 885279094 
17022 204934 610586781 929891032 
17041 197590 721546184 783965734 
17077 182504 750398459 751039785 
17095 204808 798397559 866541847 
16935 201049 803262398 728406953 
16793 197686 800801906 742902836 
16671 232023 866821762 841657170 

16480 228263 886729718 825736257 
16352 235673 853481129 855084891 
16263 229191 860718961 894563950 
16055 247479 848570134 885915493 
15972 226710 1190718945 843314818 
15755 258794 758116234 809438690 
15657 208790 850812179 892910147 
15561 225489 799376830 796399008 
15502 235203 807102574 906730305 
15454 237666 947711202 883488056 
15372 248274 985761361 1254327054 

 
 

Descriptive Statistics 



 Mean Std. 
Deviation 

N 

Penerimaan (Y) 
770803330.

1842 
145091999.3

4836 38 

Jumlah Pelanggan (X1) 16279.9737 662.61911 38 

Produksi Air (X2) 227219.815
8 

39618.30535 38 

Pengeluaran (X3) 761113896.
1579 

132606392.3
3768 

38 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
Pengujian Statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan 

dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi 
klasik, Gujarati (1995) dalam Anggraeni (2010;56). Asumsi klasik 
tersebut antara lain: 
Uji Normalitas 

Menurut Santoso (2010;210) alat uji ini digunakan untuk 
mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residu dari 
regresi mempunyai distribusi tersebut tidak dapat dianggap 
berdistribusi normal, maka dikatakan adalah masalah terhadap uji 
normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstand

ardized 
Residua

l 

Jumlah 
Pelangg
an (X1) 

Produks
i Air 
(X2) 

Pengel
uaran 
(X3) 

Penerima
an (Y) 

N 38 38 38 38 38 

Normal 
Parame
tersa,b 

Mean 0E-7 16279.9
737 

227219.
8158 

761113
896.15

79 

77080333
0.1842 

Std. 
Deviatio
n 

9356099
3.93820

557 

662.619
11 

39618.3
0535 

132606
392.33

768 

14509199
9.34836 

Most 
Extrem
e 
Differ
ences 

Absolute .184 .207 .107 .138 .122 
Positive .184 .160 .057 .107 .122 

Negative -.141 -.207 -.107 -.138 -.108 

Kolmogorov-
Smirnov Z 1.132 1.276 .658 .852 .751 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.154 .077 .780 .462 .626 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
 



Hasil pengujian Normalitas disajikan pada Tabel 4.5 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Standardized Residual 
N 38 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation .95860259 

Most Extreme Differences 
Absolute .184 
Positive .184 
Negative -.141 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.132 
Asymp. Sig. (2-tailed) .154 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah data yang 
berjumlah 38. Pada tabel nilai signifikan 0.154> 0,05 berarti 
data variabel terdistribusi secara normal. 
Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Jika nilai Tolerance ≤ 0.10 dan Nilai VIF ≥ 10 
maka antar variabel independen terjadi multikolinearitas. 
Berikut ini adalah hasil uji multikolinearita 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 
Toleranc

e 
VIF 

1 

(Constant)   

Jumlah Pelanggan 
(X1) 

.457 2.190 

Produksi Air (X2) .446 2.240 
Pengeluaran (X3) .754 1.326 

 

a. Dependent Variable: Penjualan 
Sumber: Output SPSS versi 20  

 

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai 
Tolerance dan VIF dari Jumlah Pelanggan sebesar 0.457; 2.190; 
nilai Produksi Air sebesar 0.446; 2.240; Pengeluaran sebesar 
0.754;1.326. Nilai Tolerance untuk semua variabel independen 



lebih besar dari 0,10 (Tolerance ≥ 0,10) dan nilai VIF lebih 
kecil dari 10 (VIF ≤ 10). Berdasarkan nilai tersebut dapat 
disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tidak terjadi 
multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu 
pengamatan ke pengamatan lain. 

Salah satu cara untuk mengatahui ada tidaknya 
heterokedastisitas dalam suatu model regresi linier adalah 
dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel 
terikat yaitu ZPRED dengan residual error yaitu SRESID. Jika ada 
pola tertentu dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik 
scatterplot ditunjukkan pada grafik berikut : 

 
 

Sumber: Output SPSS versi 20 

Grafik 4.6 
Uji Heteroskedastisitas 

Grafik 4.6 menunjukan bahwa data tersebar secara acak dan 
tidak membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik di atas 
maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak berkumpul di satu 
tempat, serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukan 
bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi yang 
digunakan.  

Uji Autokorelasi   
Merupakan pengujian yang bertujuan apakah dalam sebuah 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu 
pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 
Jika angka DW diantara -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada 
autokorelasi. 



Tabel 4.7 
Uji Autokorelasi 

 
Sumber: Output SPSS versi 20; Model Summary 

Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat nilai 
uji Durbin-Watson sebesar 1.288. Nilai ini berada diantara nilai 
-2 sampai dengan +2 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi 
antar anggota sampel 

Uji Hipotesis 
Uji Secara Individu atau Parsial (Uji t) 

Uji t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 

 
Tabel 4.8 

Uji t 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standard
ized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 
-

15341788
1.500 

700965377
.796 

 -
.21

9 
.828 

Model Summaryb 
Mod
el 

R R 
Squa
re 

Adjust
ed R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics Durbi
n-

Watso
n 

R 
Square 
Change 

F 
Chang

e 

df
1 

df
2 

Sig. 
F 

Chang
e 

1 .7
64a 

.584 .547 97601441.
15198 

.584 15.92
2 

3 34 .000 1.288 

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran (X3), Jumlah Pelanggan 
(X1), Produksi Air (X2) 
b. Dependent Variable: Penerimaan (Y) 



Jumlah 
Pelanggan 
(X1) 

10511.72
5 35836.430 .048 

.29
3 .771 

Produksi Air 
(X2) 1066.885 606.156 .291 

1.7
60 .087 

Pengeluaran 
(X3) .671 .139 .613 

4.8
15 .000 

a. Dependent Variable: Penerimaan (Y) 
Sumber: Output SPSS versi 20 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan 
memiliki thitung sebesar 0, 293 dengan signifikansi 0, 771 lebih 
besar dengan taraf signifikan 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak 
dan Ha1 tidak dapat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 
jumlah pelanggan secara parsial tidak memiliki pengaruh secara 
signifikan dan negatif terhadap penerimaan. Jumlah Pelanggan 
adalah negatif, dimana pada saat jumlah pelanggan tinggi 
cenderung akan menurunkan  penerimaan dan pada saat jumlah 
pelanggan rendah cenderung akan menaikan penerimaan. 

Nilai thitung untuk produksi air adalah sebesar 1.760 dengan 
probabilitas signifikansi 0.087 yang artinya lebih besar dari 
taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka H0 tidak dapat ditolak dan 
Ha2 tidak dapat diterima sehingga dapat disimpulkan secara 
parsial  tingkat produksi  tidak berpengaruh secara signifikan 
dan negatif terhadap penerimaan. Pengaruh  tingkat produksi  
adalah negatif, dimana pada saat  tingkat produksi  tinggi 
cenderung akan menurunkan penerimaan dan pada saat produksi air 
rendah cenderung akan menaikan penerimaan. 

Nilai thitung untuk pengeluaran adalah sebesar 4.815 dengan 
probabilitas signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 
taraf signifikansi sebesar 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha3 diterima 
sehingga dapat disimpulkan secara parsial pengeluaran 
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan. 
Pengaruh pengeluaran yang positif menjelaskan bahwa setiap 
kenaikan pengeluaran maka akan menaikan penerimaan dan setiap 
penurunan pengeluaran maka akan menurunkan penerimaan. Dapat 
disimpulkan bahwa semakin besar pengeluaran semakin besar juga 
tingkat peroduksi untuk menghasil kan barang dan jasa demi 
mendapatkan keuntungan untuk memperbaiki pelayanan ke konsumen . 

Uji Secara Menyeluruh atau Simultan (Uji F) 
Uji F menunjukan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hasil uji F 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
 
 



Tabel 4.9 
Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regressi
on 

45502706146
3385280.000 

3 15167568715
4461760.000 

15.92
2 

.000b 

Residual 32388540470
8082750.000 

34 95260413149
43610.000 

  

Total 
77891246617
1468030.000 37 

   

a. Dependent Variable: Penerimaan (Y) 

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran (X3), Jumlah 
Pelanggan (X1), Produksi Air (X2) 

Sumber: Output SPSS versi 20; ANOVA 

Dari hasil uji ANOVA atau uji F menunjukan bahwa nilai 
Fhitung sebesar 15.922 dengan df pembilang  = 3 dan df penyebut = 
34 dan taraf signifikan α = 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha5 
diterima yang artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara 
jumlah pelanggan, produksi air dan pengeluaran terhadap 
penerimaan. Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat 
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf yang 
ditentukan α = 0,05 yang mengindikasikan bahwa jumlah pelanggan, 
produksi air dan pengeluaran secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap penerimaan. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji koefisien 
determinasi pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinasi 
 

Model Summaryc,d 
Model R R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .764a .584 .547 97601441.15198 
 

Sumber: Output SPSS versi 20; Model Summary 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien 
determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0, 547 atau 54,7%  dari 
variabel penerimaan dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh 
jumlah pelanggan, tingkat produksi dan pengeluaran. Sedangkan 
sisanya 45,3% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel 
yang lain. Dari persentase yang tergolong tinggi tersebut 



menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari faktor lain yang tidak 
dimasukan dalam penelitian ini. 

Analisis Regresi Berganda 
Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan 
antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel 
independen pada penelitian ini yaitu jumlah pelanggan , tingkat 
peroduksi, pengeluaran perusahaan dan variabel indevenden nya 
adalah penerimaan perusahaan  

Tabel 4.11 
Hasil Uji Regresi Berganda 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
-

153417881.
500 

700965377.
796 

 

Jumlah Pelanggan 
(X1) 10511.725 35836.430 .048 

Produksi Air (X2) 1066.885 606.156 .291 
Pengeluaran (X3) .671 .139 .613 

Sumber: Output SPSS versi 20 

Dari tabel hasil uji regresi berganda diatas maka 
diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = -153417881.500 + 10511.725 X1 + 1066.885 X2 + 0.671 X3 

Dari persamaan regresi di atas diketahui konstanta sebesar                          
-153417881.500  menyatakan bahwa jika jumlah pelanggan bernilai 
nol (jumlah pelanggan = 0), produksi air bernilai nol (produksi 
air  = 0) dan pengeluaran bernilai nol (pengeluaran  = 0) maka 
nilai penerimaan sebesar                             Rp -
153417881.500. Jumlah pelanggan mempunyai koefisien regresi 
dengan nilai 10511.725 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kali 
jumlah pelanggan  maka akan menaikan penerimaan Rp 10511.725. 
Begitu pula jika jumlah pelanggan  terjadi pengurangan 1 kali 
maka akan menurunkan, Rp 10511.725 penerimaan. 

Produksi air  memiliki nilai regresi 1066.885 menyatakan 
jika setiap penambahan 1 kali produksi air  maka akan menaikan 
penerimaan  Rp 1066.885. Dan apabila terjadi pengurangan 
produksi air  1 kali maka akan menaikan penerimaan sebesar Rp 
1066.885. 

Pengeluaran mempunyai nilai regresi 0.671 menyatakan jika 
setiap penambahan 1 kali pengeluaran maka akan menaikan 



penerimaan Rp 0.671 dan juga sebaliknya. Jika terjadi 
pengurangan 1 kali pengeluaran  maka akan menurunkan Rp 0.671 
penerimaan. 

 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 
diuraikan dari bab-bab sebelumnya dan pengujian yang telah 
dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Jumlah 
Pelanggan tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan. Hal 
ini dibuktikan dengan thitung sebesar 0, 293 dan tingkat 
signifikansi  0, 771 (P value < 0,05). 

2. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa produksi air 
tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan. Hal ini 
dibuktikan dengan thitung 1.760 dengan probabilitas 
signifikansi 0.087 (P value > 0,05). 

3. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengeluaran  
memiliki pengaruh terhadap penerimaan. Hal ini dibuktikan 
dengan thitung sebesar 4.815 dengan probabilitas signifikansi 
0,000 (P value < 0,05). 

4. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa jumlah 
pelanggan, produksi air dan pengeluaran secara simultan 
mempunyai pengaruh terhadap penerimaan. Hal ini ditunjukan 
dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 (P value < 0,05). 

SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan: 

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan periode 
penelitian yang lebih panjang dengan tujuan untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik. 

2. Bagi direktur perusahaan perlu memperhatikan faktor yang 
pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap penerimaan 
yaitu pengeluaran. 

3. Untuk dapat menggunakan variabel independen lain pada 
penelitian selanjutnya 
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