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M. WAHYU HERLAMBANG, NPM : 15510325. Analisis Penerapan 

Investasi dan Pendanaan dalam Upaya Peningkatan Perolehan Laba Bersih 

pada  PT. Mestika Mandiri Medan. Skripsi, tahun 2019. 

 

Peningkatan laba pada perusahaan terjadi disebabkan pendapatan perusahaan yang 

meningkat dari pengelolaan seluruh aktiva secara maksimal dan biaya yang 

dikeluarkan seminimal mungkin, sedangkan penurunan terhadap laba bersih 

terjadi akibat peningkatan biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak 

sebanding dengan peningkatan pendapatan perusahaan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah ada peranan investasi dan 

pendanaan secara parsial dan simultan terhadap peningkatan perolehan laba pada 

bersih PT. Mestika Mandiri Medan?. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

peranan investasi dan pendanaan secara parsial dan simultan terhadap peningkatan 

perolehan laba pada bersih PT. Mestika Mandiri Medan. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji t diketahui bahwa nilai thitung 

variabel investasi yang diukur dengan total aktiva (X1) sebesar 0,658 yang 

dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,35336 berarti 0,658 < 2,35336 sehingga H0 

diterima dan Ha ditolak, yang artinya variabel investasi tidak memiliki pengaruh 

yang nyata (signifikan) dengan variabel laba bersih. Selain itu hasil penelitian 

dengan uji t diketahui bahwa nilai thitung variabel pendanaan yang diukur dengan 

total ekuitas (X2) sebesar 3,350 yang dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,35336 

berarti 3,350 > 2,35336 sehingga H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya variabel 

pendanaan tidak memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel laba 

bersih. Selanjutnya hasil penelitian dengan uji F diketahui bahwa nilai Fhitung = 

0,881 yang dibandingkan dengan Ftabel sebesar 9,55 berarti Fhitung < Ftabel, (0,881 < 

9,55) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya bahwa variabel investasi 

dan pendanaan secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel laba bersih pada PT. Mestika Mandiri Medan. 
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