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Trip dari Seluruh Jumlah Truck Container dan Seluruh Biaya Pengiriman 

terhadap Pendapatan Pada CV. Pengangkutan TBB. Skripsi, tahun 2019. 

 

Pendapatan merupakan sumber  utama perolehan laba bersih perusahaan setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya operasional, karena kejadian yang menyebabkan 

naiknya nilai asset mengakibatkan pendapatan menjadi sasaran yang paling 

mudah untuk disalahgunakan. Dalam konsep pendapatan permasalahan utamanya 

yaitu bagaimana menentukan saat pengakuan pendapatan, jika penerapan 

pendapatan sesuai transaksi dan sesuai PSAK No.23 maka pendapatan yang 

diterapkan dapat dikatakan wajar. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana cara meningkatkan 

jumlah trip seluruh Truck setiap bulannya dengan berdasarkan jumlah seluruh 

Truck Container yang beroperasi di gudang?. Tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui cara meningkatkan jumlah trip seluruh Truck setiap bulannya dengan 

berdasarkan jumlah seluruh Truck Container yang beroperasi di gudang. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t diketahui bahwa nilai thitung variabel 

jumlah trip truck container (X1) sebesar 9,208 yang dibandingkan dengan ttabel 

sebesar 1,69092 berarti 9,208 > 1,69092 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, 

yang artinya variabel jumlah trip truck container memiliki pengaruh yang nyata 

(signifikan) dengan variabel jumlah pendapatan. Selain itu hasil penelitian dengan 

uji t diketahui bahwa nilai thitung variabel biaya pengiriman (X2) sebesar 1,128 

yang dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,69092 berarti 1,128 < 1,69092 sehingga 

H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya variabel biaya pengiriman tidak memiliki 

pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel jumlah pendapatan.  

Selanjutnya hasil penelitian dengan uji F diketahui bahwa nilai Fhitung = 43,099 

yang dibandingkan dengan Ftabel sebesar 3,26 berarti Fhitung > Ftabel, (43,099 > 3,26) 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa jumlah trip truck 

container dan biaya pengiriman secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel jumlah pendapatan pada CV. Pengangkutan TBB. 

Berdasarkan uji determinasi diketahui besar persentase pengaruh jumlah trip truck 

container (X1) dan biaya pengiriman (X2) terhadap jumlah pendapatan (Y) sebesar 

0,723 atau 72,3 % sedangkan sisanya 27,7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 
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