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ABSTRAK 

Ilma Nurani (1148020142): “Pengaruh Sumber Pendanaan Terhadap Laba 

Bersih Sebelum Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Batubara Yang Terdaftar 

Di BEI Periode 2012-2016” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh hutang jangka 

pendek terhadap laba bersih sebelum pajak, (2) pengaruh hutang jangka panjang 

terhadap laba bersih sebelum pajak, (3) pengaruh modal sendiri terhadap laba bersih 

sebelum pajak, (4) seberapa besar pengaruh sumber pendanaan terhadap laba bersih 

sebelum pajak. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor Batubara yang terdaftar 

di BEI dalam kurun waktu 2012-2016. Jumlah perusahaan sub sektor Batubara 

hingga 2017 adalah sebanyak 22 perusahan. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu 10 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hutang Jangka Pendek 

berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih Sebelum Pajak, hal dilihat dari nilai t 

hitung  sebesar 2,064429 > t tabel yaitu 1,67866 dengan nilai signifikansi 0,0446 < 

0,05. (2) Hutang Jangka Panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih 

Sebelum Pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung  sebesar sebesar 0,560605  < 

t tabel yaitu 1,67866 dengan nilai signifikansi 0,5778 > 0,05. (3) Modal Sendiri 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih Sebelum Pajak, hal ini dapat 

dilihat dari nilai t hitung sebesar 1,566011 < t tabel yaitu 1,67866 dengan nilai 

signifikansi 0,1242 > 0,05. (4) Secara simultan Sumber Pendanaan berpengaruh 

signifikan terhadap Laba Bersih Sebelum Pajak jika dilihat dari nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel ( 2,829153 > 2,81) dengan tingkat signifikansi yang dilihat dari 

Prob (F. Statistic) sebesar 0,048736 ≤ 0,05.  

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) sektor Batubara  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Random Effect Model sebesar 

0,155769. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang diteliti 

dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 15,58%, sedangkan 84,42% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak masuk kedalam model 

regresi. 
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