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ABSTRAK 

Reza Ramdhan :  Pengaruh Total Expenses dan Income Before Tax terhadap                          

Net Income di PT. Indocement Tunggal Prakasa yang telah 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2007-2016 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Total Expenses 

dan Income Before Tax terhadap Net Income. Berawal dari pemikiran investasi 

terkhusus para investor yang menanamkan dananya kepada emiten, dimana para 

pihak investor melihat harga saham, hanya dengan memprediksi melalui Closing 

Price (jumlah harga penutupan efek yang ada di bursa) saja, namun tetapi ada cara 

lain untuk melihat harga saham itu sendiri, yaitu dengan melihat laporan keuangan 

seperti melihat beban usaha, laba sebelum pajak, dan laba bersih dari suatu 

perusahaan tersebut Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian, pengaruh 

Total Expenses dan Income Before Tax terhadap Net Income di PT. Indocement 

Tunggal Prakasa. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 

Total Expenses (TE) secara parsial terhadap Net Income (NI) PT. Indocement 

Tunggal Prakasa, untuk mengetahui dan menganalisa Income Before Tax (IBT) 

secara parsial terhadap Net Income (NI) PT. Indocement Tunggal Prakasa, untuk 

mengetahui dan menganalisa pengaruh Total Expenses (TE) dan Income Before 

Tax (IBT) terhadap Net Income (NI) PT Indocement Tunggal Prakasa. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif 

dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder runtun waktu 

(time series) yaitu berbentuk laporan kuangan per-periode yang telah 

dipublikasikan oleh PT. Indocement Tunggal Prakasa periode 2007-2016. Teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis deskriftif, analisis regresi linier sederhana, 

analisis regresi berganda, analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, 

analisis determinasi, analisis uji t (parsial), dan analisis uji F (simultan). 

 Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa Total Expenses (TE) 

secara parsial berpengaruh tidak signifikan dengan memberikan kontribusi sebesar  

37% terhadap Net Income (NI). Income Before Tax (IBT) secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan dengan memberikan kontribusi sebesar 75% 

terhadap Net Income (NI). Jumlah Total Expenses (TE) dan Income Before Tax 

(IBT) terhadap Net Income (NI) sebesar 97.8% sedangkan sisanya 2.2% 

dipengaruhi oleh faktor lai yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Artinya 

Total Expenses (TE) dan Income Before Tax (IBT) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Net Income (NI) di PT. Indocement Tunggal Prakasa. 
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