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ABSTRAK 

ADE RIZKY HUTASUHUT, NPM: 15510189. Analisis Penerapan Investasi 

dan Pendanaan dalam Upaya Peningkatan Perolehan Laba Bersih pada

PT. Trimitra Swadaya Medan. Skripsi, 2019. 

Setiap perusahaan dalam operasionalnya menginginkan perolehan laba bersih 

yang tinggi, karena dengan laba bersih yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sudah 

baik. Untuk dapat mengelola seluruh sumberdaya memerlukan suatu kebijakan 

yang tepat, khususnya kebijakan berkaitan dengan investasi dan pendanaan. 

Dengan penerapan kebijakan investasi dan pendanaan yang tepat akan 

memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan perolehan laba bersih 

perusahaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

pengaruh investasi dalam upaya peningkatan perolehan laba bersih pada

PT. Trimitra Swadaya Medan? dan bagaimana pengaruh pendanaan dalam upaya 

peningkatan perolehan laba bersih pada PT. Trimitra Swadaya Medan?. Tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh investasi dalam upaya peningkatan 

perolehan laba bersih dan pengaruh pendanaan dalam upaya peningkatan 

perolehan laba bersih pada PT. Trimitra Swadaya Medan. Jenis data penelitian 

yaitu data sekunder dan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui tingkat investasi aktiva pada tahun 2012 dan tahun 2017 

cenderung meningkat namun belum mampu memberikan dampak peningkatan 

terhadap laba bersih. Hal ini disebabkan dalam operasionalnya, perusahaan 

mengeluarkan biaya operasional yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan 

laba, dimana jumlah biaya operasi yang tinggi bila tidak diiringi dengan jumlah 

pendapatan yang tinggi maka akan menyebabkan perolehan laba bersih menurun. 

Selain itu tingkat pendanaan ekuitas pada tahun 2012 dan tahun 2017 cenderung 

meningkat namun belum mampu memberikan dampak peningkatan terhadap laba 

bersih. Hal ini disebabkan dalam operasional perusahaan juga mengeluarkan biaya 

modal yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan laba, dimana jumlah biaya 

modal yang tinggi bila tidak diiringi dengan jumlah pendapatan yang tinggi maka 

akan menyebabkan perolehan laba bersih menurun. 

Kata Kunci : Investasi, Pendanaan dan Laba Bersih. 
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