
 

 

ABSTRAK 

Asep Muhamad Budiman Cahyadi : Pengaruh Laba Hasil Usaha Terhadap 

Total Aset Perusahaan Milik Negara Di PT. Garuda Indonesia (PERSERO) 

Tbk. Periode 2011-2016 

Total Aset merupakan seluruh kekayaan milik suatu perusahaan, termasuk di 

dalamnya PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk untuk melihat kemajuan suatu 

perusahaan maka dapat di lihat pada total aset. Fenomena yang terjadi pada penelitian 

ini yaitu tingginya nilai laba hasil usaha sehingga mempengaruhi total aset 

perusahaan milik negara di di PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk. Periode 2011-

2016. Hal ini di buktikan dengan total aset yang setiap tahunnya mengalami 

peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan laba hasil usaha yang mengalami 

fluktuatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 

besaran pengaruh parsial serta simultan laba kotor dan laba bersih di PT. Garuda 

Indonesia (PERSERO) Tbk. Periode 2011-2016.  

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu laba hasil usaha sebagai variabel 

X dan total aset sebagai variabel Y. penulis menggunakan teori Supriyono (2002:177) 

yang terdiri dari dimensi laba kotor dan laba bersih. Sedangkan untuk variabel total 

aset penulis menggunakan teori Dr. A. Gima Sugiama (2013:101).Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif dengan 

pendekatan kuantitatif teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan (Library Resarch) guna mendapatkan data sekunder. 

Pengujian statistik yang di gunakan adalah dengan uji asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis. Dengan analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan koefisien 

determinasi. 

Berdasarkan hasil uji data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel 

Laba Kotor dan Laba Bersih berpengaruh terhadap Total Aset karena memperoleh 

nilai Fhitung  > Ftabel yaitu 496.192 > 7,71 maka Ho ditolak, yang artinya terdapat 

pengaruh positif antara Laba Kotor dan Laba Bersih dengan Total Aset Perusahaan 

Milik Negara Di PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk Periode 2011-2016. 

Persentase pengaruh independen (Laba Kotor dan Laba Bersih) terhadap variabel 

dependen yaitu Total Aset sebesar 0,995 atau 99,5%. Hal ini menunjukan bahwa 

persentase pengaruh variabel independen (Laba Kotor dan Laba Bersih) terhadap 

variabel dependen yaitu Total Aset sebesar 99,5% sedangkan 0,5% dipengaruhi oleh 

Variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. 
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