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ABSTRACT 

 

Economic growth and development continues to develop rapidly in this globalization era. 

Competition in the business world is getting tighter. The survival of the company is of many 

things, one of which is profitability. The purpose of this study is to see the effect of liquidity, 

company size, and leverage on profitability in food and beverage companies on the Indonesia 

Stock Exchange. This study used a sample of 16 food and beverage companies listed on the 

Indonesian stock exchange for the period 2015-2019. The data analysis technique used 

multiple regression with the help of the SPSS 24 for windows program. The results of this 

study indicate that liquidity has a positive effect on profitability, while company size and 

leverage have no significant effect. 

 

Keyword : Liquidity, Company Size,  Leverage, Profitability  

 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan terus berkembang pesat di 

era globalisasi ini. Perkembangan tersebut 

tidak hanya terjadi di Indonesia namun 

juga di seluruh dunia. Saat ini persaingan 

di dunia usaha menjadi sangat ketat. Para 

pelaku ekonomi dituntut untuk dapat 

menciptakan inovasi baru  serta membuat 

strategi agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya, baik secara 

individual maupun koorporasi. Banyak 

perusahaan  yang  tumbuh  dan  

berkembang  di  masing-masing  bidang  

usaha  yang mereka  jalani. Dalam 

menjalankan usahanya, perusahaan tidak 

akan terlepas dari tujuan utamanya yaitu 

mencari laba secara maksimal. 

Kelangsungan hidup perusahaan 

dipengaruhi oleh banyak hal antara lain 

profitabilitas perusahaan itu sendiri.  

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan  memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset 

maupun modal sendiri Menurut (Sartono,  

2010). Menurut Kasmir, (2010) 

profitabilitas memiliki kemampuan dalam 

mencari nilai perusahaan dalam mencari 

keuntungan dan  juga memberikan ukuran 

tingkat efektifitas manajemen dalam  suatu 

perusahaan. Perusahaan menggunakan 

aktivitanya secara produktif, dan demikian 

perusahaan dapat mengetahui dengan 

memperbandingkan antara laba yang akan 

diperoleh dalam periode tertentu dengan 

jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut. Perusahaan dapat 

memaksimalkan labanya apabila manajer 

keuangan perusahaan mengetahui faktor – 

faktor yang mempengaruhi profitabilitas. 

Faktor profitabilitas yang terdapat dalam 

sebuah perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba. Memaksimalkan faktor 

– faktor dalam profitabilitas, diperlukan 

adanya manajemen aset, manajemen biaya 

dan manajemen hutang. Aktivitas aset 

yang terjadi di sebuah perusahaan 

memiliki pengaruh cukup besar dalam 

menentukan seberapa besar laba yang akan 

diperoleh perusahaan.  Adapun faktor-
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faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

yang akan diteliti yaitu likuiditas, ukuran 

perusahaan, dan Leverage.  

Dalam sektor  industri food and 

beverage memiliki daya tarik yang tinggi 

bagi investor. Dari data Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) menunjukan, 

rasio investasi selama 5 tahun terakhir 

(2015-Triwulan I 2020) realisasi invetasi 

di sektor manufaktur mencapai Rp.1.348,9 

triliun. Sektor utama yang paling diminati 

dan menjanjikan adalah industri makanan 

yang mencapai Rp293,2 triliun dengan 

presentase investasi sebanyak 21,7%. 

Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, 

sektor industri food and beverage saat 

krisis ekonomi tetap berada pada level 

yang tinggi, karena produk yang 

dihasilkan merupakan kebutuhan pokok 

bagi masyarakat. Selain itu ada 

kemudahan perizinan dari pemerintah juga 

didukung dengan bseakin bertumbuhnya 

masyarakat kelas menengah membuat para 

investor tertarik menanamkan modalnya 

pada industri sektor food and beverage 

dengan harapan untuk memperoleh timbal 

balik yang optimal. 

(www.kemenperin.go.id). Banyak aspek 

yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan, antara lain likuiditas, ukuran 

perusahaan dan leverage. 

 

 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

 

Profitabiltas 

Pofitabilitas merupakan 

kemampuan rasio yang digunakan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjulan dan pendapatan investasi 

Menurut (Kasmir, 2010). Rasio rentabilitas 

atau disebut juga profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjulan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 

Rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba disebut 

juga operating rasio menurut (Harahap, 

SS, 2011). Profitabilitas menurut (Sartono, 

2010) adalah kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri.  

Profitabilitas bisa digunakan oleh 

para investor untuk mengetahui berapa 

besar suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Profitabilitas dapat mengukur suatu 

perusahaan dengan kesuksesan dan 

kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktivanya secara produktif. 

Dengan demikian profitabilitas dapat 

diketahui dengan membandingkan laba 

yang diperoleh dalam periode tertentu 

dalam jumlah aktiva atau modal 

perusahaan.  

 

Likuiditas 

 Menurut Hanafi, (2007) Likuiditas 

suatu perusahaan memiliki kemampuan  

untuk memenuhi kewajiban hutang jangka 

pendeknya dengan melihat aset lancar 

perusahaan yang relatif terhadap hutang 

lancarnya. Perusahaan semakin besar 

likuiditasnya maka perusahaan semakin 

mampu untuk melunasi kewajibannya 

sehingga perputaran kas didalam 

perusahaan juga sangat baik dan dapat 

memberikan persepsi positif untuk 

perusahaan. Semakin tinggi likuiditasnya 

perusahaan, maka semakin baik kondisi 

perusahaan dimata para kreditur kerana 

terdapat kemungkinan besar bahwa 

perusahaan tersebut dapat membayar 

kewajibannya tepat waktu. Perusahaan jika 

memiliki likuiditas yang tinggi tidak selalu 

mencerminkan perusahaan tersebut dalam 

kondisi baik, dari pandang sisi hal itu 

kemungkinan menimbulkan dana 

perusahaan yang menganggur dan 

sebaiknya dana tersebut digunakan untuk 

berinvestasi di perusahaan lain untuk 

memperoleh keuntungan perusahaan.  
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Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan tambahan modal 

eksternal untuk membiayai aktivitas 

operasional.  Menurut (Prasetyorini, BF, 

2013) ukuran perusahaan suatu skala 

dimana dapat diklasifikasi besar kecilnya 

perusahaan menurut berbagai cara antara 

lain dengan log, size, nilai pasar saham, 

dan total aktiva. Total aktiva tersebut 

diharapkan mampu menghasilkan laba 

tentunya yang dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan.  

Ukuran perusahaan adalah suatu 

menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahan. Besar perusahaan akan semakin 

mudah untuk mendapatkan dana dalam 

jumlah yang besar sehingga perusahaan 

dapat melakukan kegiatan operasional dan 

produktivitas meningkatkan profitabilitas 

perusahaan (Putra dan Badjra,2015).  Hal 

ini menjelaskan semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin besar 

profitabilitas perusahaan untuk 

mendapatkan laba. Ukuran perusahaan 

dapat dilihat dari total asset perusahaan, 

karena perusahaan dengan total asset yang 

besar mencerminkan kemapanan atau 

kesuksesan perusahaan tersebut. 

 

Leverage 

 Perusahaan yang tinggi tentunya 

memerlukan dana yang tidak sedikit untuk 

membiayai aktivitas operasional 

perusahaannya, Kebutuhan dana tersebut 

dapat dipenuhi salah satunya dari sumber 

dana eksternal perusahaan, yaitu dengan 

hutang. Leverage adalah faktor yang 

penting memengaruhi profitabilitas karena 

bisa digunakaan perusahaan untuk 

meningkatkan modal perusahaan dalam 

rangka meningkatkan keuntungan 

(Singapurwoko, 2011). Penggunaan 

hutang dalam kegiatan pendanaan tidak 

hanya memberikan hasil positif bagi 

perusahaan. leverage bisa memberikan 

hasil negatif atau buruk bagi perusahaan 

jika proporsi leverage tidak diperhatikan  

hal tersebut akan menyebabkan turunnya 

profitabilitas karena penggunaan hutang 

yang tinggi bisa menimbulkan beban 

bunga yang bersifat tetap. Peningkatan 

risiko leverage adalah kemungkinan 

perusahaan mengalami terjadinya default 

terlalu banyak melakukan pendanaan 

aktiva dari hutang. Perusahaan yang tidak 

sanggup membayar, maka biaya dari 

perusahaan harus dikeluarkan untuk 

mengatasi masalah tersebut (Mahardika 

dan Marbun, 2016). 

 

 

 

      H1 = (+/-) 

 

H2 = (+) 

 

 

 

 

H3 = (+/-) 
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METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Dalam penelitian ini, maka 

populasinya perusahaan food and 

Beverage adalah yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Untuk penelitian ini 

pengambilan sampel ini dengan 

menggunakan teknik analisis purposive 

sampling karena teknik ini pemilihan 

sampel secara tidak acak yang 

informasinya diperoleh dengan 

menggunakan kriteria tertentu. Kriteria 

sampel dalam penelitian ini yaitu; 

Perusahaan  food and beverage yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019, perusahaan menertbitkan 

laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun pegamatan pada tahun 2015-

2019, perusahaan food and beverage yang 

menggunakan mata uang rupiah dalam 

laporan keuangannya dan perusahaan food 

and beverage yang tidak memiliki ekuitas 

negatif selama tahun 2015 – 2019. 

 

Data Penelitian 

Data penelitian yag digunakan 

adalah data sekunder, yang berupa data-

data laporan keuangan  perusahaan   food 

and beverage di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. Dalam  penelitian ini 

sumber data dari laporan keuangan 

perusahaan food and beverage  yag 

terdapat pada website resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) www.idx.co.id  , dari 

laporan hasil penelitian ilmiah, dan jurnal 

penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan kepada 

subjek penelitian. Metode ini dilakukan 

dengan mengumpulkan data atau mencatat 

data-data yang tercantum pada website 

www.idx.co.id yang berupa data laporan 

keuangan perusahaan-perusahaan yang 

tergabung dalam perusahaan food and 

beverage di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2015-2019. 

 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi Variabel 

tergantung atau dependen (Y) yaitu 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel tergantung dalam penelitian 

ini adalah Profitabilitas. Variabel bebas 

atau independen (X) yaitu variabel yang 

mempermgaruhi variabel lain. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah 

Likuiditas (X1), Ukuran Perusahaan (X2), 

dan Leverage (X3). 

 

Definisi Operasional Variabel 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah  kemampuan  

perusahaan  memperoleh  laba  dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset 

maupun modal sendiri. Profitabilitas dalam 

penelitian ini diproksikan oleh Return On 

Assets (ROA). ROA adalah salah satu dari 

rasio profitabilitas untuk dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva yang digunakan untuk operasi 

perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. ROA yang tinggi menunjukan 

efesiensi manajemen suatu perusahaan. 

Profitabilitas dapat diukur menggunakan 

rumus:  

ROI=
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
× 100% 

 

Likuiditas (X1) 

Likuiditas adalah suatu perusahaan yang 

menunjukan kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, atau memenuhi kewajiban 

keuangan pada saat ditagih. Likuiditas 

dalam penelitian ini diproksikan dengan 

Current Ratio (CR). Current Ratio (CR) 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. Current Ratio dapat 

dihitung dengan rumus:  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Kas + Surat Berhara Jk Pendek

Kewajiban Jangka Pendek
 

 

Ukuran Perusahaan (X2) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau 

nilai ukuran perusahaan yang menunjukan 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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besar kecilnya perusahaan berdasarkan 

dilihat dari sejumlah ketentuan 

berdasarkan total aset, pendapatam, 

penjualan, saham, nilai saham, ukuran 

jurnal dan jumlah modal. Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan  

Logaritma Natural dari total aset maka 

terdapat pada rumus: 
Firm Size = Logaritma natural (Ln) of Total 

Assets 

 

Leverage (X3) 

Leverage adalah penggunaan aset dan 

sumber dana oleh perusahaan yang 

memiliki biaya tetap (Fied cost) agar 

meningkatkan keuntungan potensial 

pemegang saham (Sartono, 2010:123) 

Leverage penelitian ini diukur dengan 

Debt to Equity Ratio (DER). Leverage 

dapat diukur menggunakan rumus: 

DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 

Alat Analisis 

Metode analisis data yang 

dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

vaiabel terikat adalah ekonometrika. 

Analisis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisi regresi berganda dan 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan 

Leverage terhadap profitabilitas pada 

perusahaan Food and Beverage di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 

Uji Deskriptif 

Analisis deskriptis adalah 

penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

peristiwa, keadaan objek apakah orang, 

atau segala sesuatu yang terkait dengan 

variabel-variabel yang bisa dijelaskan 

menggunakan angka-angka maupun kata-

kata Menurut Punaji (2010). Analisis 

deskriptif digunakan untuk melihat 

variabel-variabel yang akan diteliti yaitu 

Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran 

Perusahaan, dan Leverage. Analisis 

deskriptif  ini digunakan untuk melihat dan 

mengetahui gambaran data sampel 

penelitian. Statistik menggambarkan 

jumlah sampel, hasil rata-rata (mean), 

simpangan baku  (standard deviation),  

minimum dan maximum dari pengolahan 

data sampel yang dilakukan.

TABEL 1 

 STATISTIK DESKRIPTIF 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Profitabilitas 70 -0,24 0,42 0,0707 0,09985 

Likuiditas 70 0,46 5,85 1,9934 1,27512 

Ukuran Perusahaan 70 22,96 32,20 28,7786 1,78237 

Leverage 70 0,04 2,51 0,9231 0,60617 

Sumber: Lampiran 9 diolah 

1. Profitabilitas (ROA) 

 Dari tabel 4.3 didapatkan hasil jika 

ROA nilai minimunnya yaitu -0,24% yang 

dimiliki oleh PT. Tri Banyan Tirtan Tbk 

(ALTO) pada tahun 2016. Hal ini 

menunjukan bahwa ALTO belum mampu 

menggunakan aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilknan laba, karena pada tahun 

tersebut ALTO mengalami kerugian sebe- 

 

sar Rp. (26.500.565.563). Nilai maksimum 

sebesar  0,42% dimiliki oleh PT. Multi 

Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 

2018 dan 2019. Artinya bahwa PT. Multi 

Bintang Indonesia Tbk sudah mampu 

menggunakan total aset yang dimiliki 

untuk meghasilkan keuntungan pada tahun 

2018 MLBI yang bisa menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp. 1.224.807.000.000 

dari total aset sebesar Rp. 
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2.889.501.000.000 dan pada tahun 2019 

MLBI memiliki keuntungan sebesar 

Rp.1.224.807.000.000 dari total aset 

sebesar Rp. 2.896.950.000.000. 

Pada tabel 4.3 menunjukan ROA 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0707% 

dan standar deviasinya sebesar 0,9985% 

yang menunjukan bahwa nilai standar 

deviasinya  lebih besar dari nilai rata-rata. 

Hal ini menunjukan penyebaran datanya 

secara heterogen, dikarenakan penyebaran 

data yang bervariasi, yang berarti rata-rata 

profitabilitas mempunyai penyimpangan 

yang tinggi.  

 

2. Likuiditas (CR) 
 Dari tabel 4.3 didapatkan hasil jika 

CR nilai minimunnya yaitu 0,46 atau 46% 

yang dimiliki oleh PT. Bumi Teknokultura 

Unggul Tbk (BTEK) pada tahun 2015. Hal 

ini menunjukan bahwa BTEK mampu 

untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya, aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan BTEK pada tahun 2015 

sebesar Rp. 90.851.677.094. Nilai 

maximum CR yaitu 5,85 atau 585% yang 

dimiliki oleh PT. Siantor Top Tbk (STTP) 

pada tahun 2019. Dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan STTP memiliki tingkat 

likuiditas yang baik atau kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya, dengan mengandalkan 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan 

yaitu sebesar Rp. 1.165.406.301.686.  

Pada tabel 4.3 menunjukan 

memiliki nilai rata-rata sebesar 1,9934 dan 

standar deviasinya sebesar 1,27512 yang 

menunjukan bahwa nilai rata-rata lebih 

besar dari nilai standar deviasinya. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa penyebaran 

datanya secara homogen, dikarenakan 

penyebaran data yang tidak bervariasi, 

yang berarti rata-rata variabel likuiditas 

mempunyai penyimpangan yang rendah. 

 

3. Ukuran Perusahaa (Total Aset) 

 Dari tabel 4.3 didapatkan hasil jika 

Total Aset  nilai minimumnya adalah 

20,76 yang dimiliki oleh PT. Delta 

Djakarta Tbk (DLTA) pada tahun 2015. 

Perusahaan DLTA memiliki total aset 

sebesar Rp. 1.038.321.916.000, yang dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan tidak 

memiliki aset yang cukup besar jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Nilai maksimum sebesar 32,20 yang 

dimiliki oleh PT. Indofood  Sukses 

Makmur Tbk  (INDF)  pada tahun 2018 

dan 2019.Perusahaan INDF pada tahun 

2018 memiliki total aset sebesar Rp. 

96.198.600.000.000 dan total aset yang 

dimiliki pada tahun 2019 sebesar Rp. 

96.198.600.000.000. yang artinya bahwa 

INDF memiliki aset yang lebih besar dari 

perusahaan lain.  

Pada tabel  4.3 menunjukan nilai 

rata-rata sebesar 28,7786 dan standar 

deviasinya sebesar 1,78237 yang 

menunjukan bahwa nilai rata-ratanya lebih 

besar dibandingkan dengan standar 

deviasinya. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

penyebaran datanya bersifat homogen, 

dikarenakan  penyebaran data bervariasi, 

yang berarti rata-rata ukuran perusahaan 

mempunyai tingkat penyimpangan yang 

rendah. 

 

4. Leverage (DER) 

Dari tabel 4.3 didapatkan hasil jika 

DER nilai minimumnya adalah 0,04 atau  

4% yang dimiliki oleh PT. Inti  Agri 

Resources Tbk (IIKP) pada tahun 2015. 

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

IIKP membutuhkan sebagian kecil dari 

hutang untuk kegiatan operasionalnya atau 

perusahaan tidak melakukan utang yang 

dengan jumlah yang besar dan perusahaan 

lebih menggunakan ekuitas yang dimiliki 

perusahaan yaitu sebesar Rp. 

319.144.425.311 dengan total utang yang 

dimiliki perusahaan sebesar Rp. 

12.858.66.115. Nilai maksimum sebesar 

2,51 atau 251%  yang dimiliki oleh PT. 

Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) pada 

tahun 2018. Dapat disimpukan bahwa 

perusahaan TBLA mengindikasikan bahwa 

dalam penggunaan utang dalam komposisi 

pendanaanya cukup besar sebesar Rp. 

10.024.540.000.000 dibanding dengan 
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ekuitas perusahaan yang dimiliki yaitu 

sebesar Rp. 3.999.946.000.000.   

Pada tabel 4.3 menunjukan bahwa 

DER memiliki rata-rata sebesar 0,9231 

dan nilai standar deviasinya sebesar 

0,60617 yang menunjukan bahwa nilai 

rata-rata lebih besar dibandingkan dengan 

nilai standar deviasinya. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa datanya secara heterogen 

karena penyebaran data tidak bervariasi, 

yang berarti rata-rata leverage mempunyai 

tingkat penyimpangan yang rendah. 

 

Analisis Uji Hipotesis 

Analisis uji hipotesis dilakukan 

dengan analisis regresi linier berganda. 

Analisis ini digunakan unutk menguji 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

Adapun pengolahaan hasil penguji data 

menggunakan analisis regresi berganda 

yang diolah menggunakan SPSS sebagai 

berikut: 

 

TABEL 2  

          HASIL PENGOLAHAN DATA REGRESI LINIER BERGANDA 

Model B thitung ttabel Sign.  𝒓𝟐 Kesimpulan 

(Constant) -0,347      

Likuiditas (X1) 0,031 3,100 1,99659 0,003 0,130 H0 ditolak 

Ukuran Perusahaan 

 (X2) 
0,012 1,871 1,99659 0,066 0,058 H0 diterima 

Leverage (X3) 0,015 0,711 1,99659 0,479 0,005 H0 diterima 

F hitung =  5,092 F tabel =3,99 H0 ditolak 

𝑹𝟐 = 0,188 Sign. = 0,003  
Sumber: lampiran 10 diolah 

 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada 

tabel 4.4 mengenai hasil pengolahan 

regresi linear berganda, maka didapatkan 

persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

 

Profitabilitas = -0,347 + 0,031 CR + 

0,012 Total Aset + -0,015 DER + e 

 

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

 

1. Konstanta (β0 ) = -0,347 
Nilai dari konstanta tersebut 

menunjukkan bahwasanya besarnya 

variabel ROA (Y) senilai -0,347 jika 

seluruh variabel (X) yang meliputi 

likuditas, ukuran perusahaan dan 

leverage nilainya adalah nol. 

 

2. Koefisien regresi untuk variabel 

likuiditas CR (X1) = 0,031 

Koefisien variabel likuiditas CR 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

variabel likuiditas satu satuan, maka 

dapat meningkatkan variabel 

profitabilitas sebesar 0,031 dengan 

asumsi variabel (X) yang lain 

konstan. 

 

3. Koefisien regresi untuk variabel 

Total Aset (X2) = 0,012 

Koefisien variabel ukuran 

perusahaan total aset menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan variabel total 

aset satu satuan, maka dapat 

meningkatkan variabel profitabilitas 

sebesar 0,012 dengan asumsi 

variabel (X) yang lain konstan. 

 

4. Koefisien regresi untuk variabel 

leverage DER (X3) = 0,015 

Besarnya nilai dari variabel leverage 

tersebut menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan variabel leverage  satu 
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satuan, maka dapat meningkatkan 

variabel profitabilitas  sebesar 0,015 

dengan asumsi variabel (X) yang 

lain konstan. 

 

Uji Secara Simultan (Uji F) 
Dalam analisis regresi linear 

berganda yang dilakukan analisis 

menunjukan hasil bahwa variabel 

likuiditas, ukuran perusahaan dan leverage 

secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA). Hasil 

tersebut dapat dibuktikan dari Fhitung nya 

yang lebih besar daripada Ftabel nya diikuti 

hasil signifikannya sebesar 0,003. 

Hasil dari koefisien determinasinya 

atau biasa disebut dengan R Square (𝑅2) 

yang memperlihatkan bahwa variabel 

likuiditas, ukuran perusahaan dan leverage 

menunjukan  kontribusi sebesar 18,8%. 

Hasil ini menunjukkan jika kontribusi 

yang disumbangkan oleh variabel 

likuiditas, ukuran perusahaan dan leverage 

terhadap profitabilitas (ROA) tidak terlalu 

besar karena koefisien determinasinya 

masih kurang dari 50%.  Hal ini 

menunjukan bahwa likuiditas, ukuran 

perusahaan dan leverage secara simultan 

hanya mampu menjelaskan 18,8% variasi 

pada profitabilitas (ROA). Sedangkan 

sisanya sebesar 81,2% dipengaruhi oleh 

variabel bebas lain diluar model yang 

diteliti seperti good cooperate governance 

(GCG) dan rasio aktivitas. 

 

Uji Secara Parsial (Uji t) 
Pada pengujian secara parsial dengan uji t 

ini telah dilakukan pengujian untuk 

masing-masing variabel independen 

apakah berpengaruh secara parsial 

terhadap profitabilitas, yang telah disajikan 

dari hasil analisis regresi linear berganda. 

 

a. Pengaruh Likuiditas terhadap 

Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda menunjukan bahwa 

likuiditas yang diproksikan dengan CR 

(Current Ratio) memberikan hasil 

likuiditas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Selanjutnya dilihat dari koefisien CR 

bernilai positif  0,031. Artinya jika 

likuiditas perusahaan meningkat maka laba 

perusahaan juga akan meningkat demikian 

juga sebaliknya jika likuiditas perusahaan 

kecil maka laba perusahaan juga akan 

menurun. nilai r2 menunjukan bahwa 

kontribusi CR dalam mempengaruhi 

perusahaan cukup besar yaitu 13%.  

Rasio likuiditas perusahaan yang 

bagus akan berdampak meningkatnya 

profitabilitas. Semakin besarnya rasio 

lancar maka akan menunjukan 

kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Jika perusahaan mampu membayar 

hutang jangka pendek maka akan 

mendapatkan kepercayaan dari pihak 

ketiga (seperti kreditur (bank)) untuk 

memberikan pinjaman kepada perusahaan 

dan pemasok (supplier) dengan ingin 

menitipkan barang terlebih dahulu atau 

alat yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk yang akan dibayar kemudian, hal 

ini dapat membantu perusahaan 

meningkatkan operasional perusahaan, 

sehingga dampaknya dapat meningkatkan 

laba perusahaan. 

Hasil analisis sesuai dengan hasil 

penelitian dari peneliti adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Suci (2018) dan 

Ronny (2017) yang menyatakan likuiditas 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. Hasil analisis ini 

tidak sesuai dengan hasil peneliti oleh 

Lena. Seissian (2017) yang menyatakan 

hasil likuiditas berpengaruh likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Profitabilitas  

Berdasarkan  hasil analisis regresi 

linear berganda menunjukan bahwa 

Ukuran Perusahaan yang diproksikan 

dengan Total Aset memberikan  hasil jika 

ukuran perusahaan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Selanjutnya dilihat dari 
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koefisien Total Aset bernilai positif 0,012 

dan nilai r2 menunjukan bahwa kontribusi 

Total Aset dalam  mempengaruhi 

perusahaan cukup kecil yaitu 5,8%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ukuran Perusahaan berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.  

Ukuran perusahaan berpengaruh 

tidak signifikan ini menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan bukan faktor utama 

yang dapat mempengaruhi profitabilitas. 

Perusahaan dengan ukuran besar belum 

tentu memiliki kinerja yang bagus 

sehingga perusahaan belum  tentu  

menghasilkan  profit yang tinggi. Besar 

kecilnya perusahaan bisa dilihat dari total 

aset yang telah dimiki perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

akan membutuhkan dana dengan jumlah 

besar yang digunakan untuk aktivitas 

operasionalnya seperti biaya tenaga kerja, 

biaya administrasi dan umum serta biaya 

pemeliharaan mesin, gedung, dan 

peralatan, sehingga dapat mengurangi 

profitabiltas perusahaan. Ukuran 

perusahaan tidak menentukan 

profitabilitas, karena perusahaan besar 

belum tentu bisa meningkatkan laba 

demikian juga perusahaan kecil belum 

tentu mendapatkan laba yang kecil. Hal 

tersebut dilihat bagaimana suatu 

kemampuan perusahaan operasionalnya 

dalam menghasilkan pendapatan yang 

lebih tinggi dari pada biayanya.  

Hasil analisis yang tidak sesuai 

dengan hasil penelitian dari peneliti adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Ketut Alit 

(2018) dan Ide Bagus  

(2015) yang menyatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap profitabilitas.  

 

c. Pengaruh Leverage terhadap 

Profitabilitas 
Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda menunjukan bahwa 

leverage yang diproksikan dengan DER 

(Debt To Equity Ratio) menunjukan hasil 

jika leverage secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Selanjutnya dilihat dari 

koefisien DER bernilai positif 0,015 dan 

nilai r2 menunjukan bahwa kontribusi DER 

dalam mempengaruhi perusahaan cukup 

kecil yaitu 0,5%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa leverage berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. Besar kecilnya hutang tidak 

mempengaruh pada besarnya profitabilitas 

perusahaan. Hasil tersebut bisa dilihat dari 

perusahaan bagaimana mengelolah hutang 

tersebut bahwa hutang bisa berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Jika perusahaan 

menggunakan leverage dengan baik atau 

memperhatikan proporsi leverage dengan 

baik maka akan bisa meningkatkan 

profitabilitas, tetapi jika perusahaan tidak 

memperhatikan proporsi leverage dengan 

baik maka akan menimbulkan bisa 

penurunan profitabilitas. Perusahaan 

menggunakan hutang dalam jumlah yang 

besar maka akan bisa membebani 

perusahaan karena perusahaan harus 

menyediakan dana yang besar untuk 

membayar bunga. Meningkatnya beban 

hutang perusahaan yang akhirnya akan 

mengurangi profitabilitas, karena 

penggunaan hutang menimbulkan beban 

bunga yang bersifat tetap.  

Hasil analisis yang tidak sesuai dari 

peneliti adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Suci (2018), Ketut Alit (2018) dan 

Muzayyanatur (2017) yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Disisi 

lain penelitian dari Lena Seisian (2018) 

dan Ide Bagus (2015) menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabiitas. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

dan KETERBATASAN. 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh likuiditas, ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap 

profitabilitas. sampel dalam penelitian ini 

adalah perusahaan  food and beverage 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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pada periode 2015-2019. Berdasarkan 

kriteria sampel yang telah ditentukan 

didapatkan 16 perusahaan food and 

beverage selama periode 2015-2019 

Variabel yang digunakan dalam  penelitian 

ini adalah Profitabilitas sebagai variabel 

terikat, sedangkan Likuiditas, Ukuran 

Perusahaan  dan  Leverage  sebagai 

variabel bebas. Dari hasil analisi deskriptif 

maupun pengujian hipotesis mengguakan 

regresi liner berganda dapat disimpulkan 

bahwa; 1). Secara bersama-sama 

likuiditas, ukuran perusahaan dan leverage 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, 2). Likuiditas yang 

diproksikan dengan Current Ratio (CR) 

menunjukan hasil likuiditas berpengaruh 

positif dan  signifikan terhadap 

profitabilitas, 3). Ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan menunjukan hasil 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap profitabilitas dan 

4). Leverage yang diproksikan dengan 

Debt To Equity Ratio (DER) menunjukan 

hasil bahwa leverage berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap profitablitas.  

 

Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini masih terdapat 

keterbatasan yang mempengaruhi hasil 

penelitian, diantaranya sebagai berikut; 1). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian 

hanya menggunakan beberapa rasio dalam 

proksi likuiditas (CR), ukuran perusahaan 

(SIZE), dan leverage (DER), 2). Terdapat 

beberapa data yang outlier yang sehingga 

harus dihilangkan dan jumlah sampel 

menjadi berkurang dan 3). Model ini 

hanya mampu menjelaskan R Square 

18,8%. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

peneliti memberikan saran bagi semua 

pihak yang telah menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai referensi. 

Diantaranya sebagai berikut; 1). Bagi 

Peneliti selanjutnya, Peneliti selanjutnya 

sebaiknya menggunakan rasio yang lebih 

banyak lagi dalam proksi variabel 

likuiditas, ukuran perusahaan, dan 

leverage. Peneliti bisa menambahkan 

dalam proksi likuiditas bisa menambhakan 

Quick Ratio (QR), dan leverage bisa 

menambahkan Total To Debt Assets Ratio 

(DAR) dan Peneliti selanjutnya 

menambahkan variabel lain yang belum 

dimasukan kedalam model  yang juga 

mempengaruhi profitabilitas penelitian  

seperti good cooperate governance (GCG) 

dan rasio aktivitas agar mendapatkan R 

Square yang lebih tinggi dan model yang 

lebih baik. 2). Bagi perusahaan sektor food 

and beverage yang sudah go public di 

Bursa Efek Indonesia, agar memperhatikan 

likuiditas perusahaan karena besar 

kecilnya likuiditas dapat mempengaruhi 

profitabilitas. 
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