
 

 

ABSTRAK 

 

Fina : Pengaruh Net Sales dan Total Liabilities Terhadap Net Income pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi 

Indofood Sukses Makmur, Tbk Periode 2008-2017). 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan para investor untuk 

berinvestasi yaitu dengan harapan memperoleh laba atau keuntungan yang sesuai. 

Faktor yang dapat mempengaruhi Laba bersih atau Net Income adalah Net Sales 

dan Total Liabilities. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Net Sales Terhadap 

Net Income, (2) pengaruh Total Liabilities Terhadap Net Income, (3) pengaruh Net 

Sales dan Total Liabilities Terhadap Net Income pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) Studi PT Indofood Sukses Makmur, Tbk periode 2008-

2017. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif serta menggunakan sumber data penelitian sekunder yakni data laporan 

keuangan tahunan periode 2008 sampai dengan 2017 yang diolah peneliti dari 

perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. dalam 

www.indofoodsuksesmakmur.com. Dianalisis secara parsial dengan uji analisis 

regresi sederhana, analisis korelasi pearson product moment, koefisien determinasi 

dan Uji t, serta dianalisis secara simultan dengan uji analisis regresi berganda, 

analisis korelasi pearson product moment, koefisien determinasi dan Uji f. Adapun 

pengolahan data menggunakan SPSS for windows version 20.0.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh kesimpulan bahwa secara 

parsial Dividen Payout Ratio terbukti berpengaruh signifikan terhadap Net Income 

dengan hasil nilai thitung > ttabel (3,404 > 2,306) dengan nilai signifikan lebih kecil 

dari nilai profitabilitas 0,05 (0,009 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Total 

Liabilities terbukti tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Net Income 

dengan hasil nilai thitung < ttabel (1,772 < 2,306) dengan nilai signifikan lebih besar 

dari nilai profitabilitas 0,05 (0,114 > 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Secara 

simultan Net Sales dan Total Liabilities berpengaruh signifikan terhadap Net 

Income dengan hasil nilai Fhitung > Ftabel (7,494 > 2,306) dengan nilai signifikan lebih 

kecil dari nilai profitabilitas 0,05 (0,018 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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