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ABSTRAK 

Raisa Krisdiyanti, NPM 022111300, Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Keuangan, 

Pengaruh Leverage Keuangan terhadap Profitabilitas pada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. Periode 2004-2016, dibawah bimbingan Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA. dan 

Retno Martanti Endah Lestari SE., M.Si.  Tahun 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat leverage keuangan berpengaruh negatif pada 

profitabilitas di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. periode 2004-2016. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantatif deskriptif dengan menggunakan perusahaan PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk. sebagai obyeknya. Data yang digunakan dalam penelitian adalah 

laporan keuangan PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. periode 2004-2016. 

Penelitian ini memproksikan variabel leverage keuangan dengan Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Long Term Debt to Equity Ratio (LTDR), sedangkan profitabilitas 

diproksikan dengan Return On Equity (ROE). Metode yang digunakan untuk menganalisis data 

menggunakan Regresi Linear, dan pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan 

mempertimbangkan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan DAR dan LTDR tidak 

berpengaruh terhadap ROE. Secara simultan DAR, DER, dan LTDR berpengaruh signifikan terhadap 

ROE. 

Kata kunci: Leverage keuangan, DAR, DER, LTDR, Profitabilitas, ROE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian dunia yang membaik 

pasca terjadinya krisis global memberikan 

dampak yang baik bagi investasi Indonesia, 

mengakibatkan terciptanya persaingan yang 

ketat dalam dunia bisnis yang tidak bisa 

dihindari. Persaingan bisnis yang kompetitif 

ini mengharuskan pelaku bisnis untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup dan 

mencapai tujuan perusahaannya, yaitu 

memaksimalkan nilai perusahaan atau 

memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham. (Putra, 2015). Keberhasilan 

perusahaan mencapai tujuannya dapat dilihat 

dari pertumbuhan dan kinerja perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan didefinisikan 

sebagai peningkatan dalam penjualan 

perusahaan, ekspansi bisnis melalui akuisisi 

atau merger, pertumbuhan laba, 

pengembangan produk, dan diversifikasi 

serta peningkatan jumlah karyawan 

perusahaan (Kouser et al., 2012). Kinerja 

perusahaan dapat diukur dengan cara yang 

berbeda dan dengan menerapkan berbagai 

metode. Metode yang umumnya digunakan 

adalah rasio profitabilitas (Niresh dan 

Velnampy, 2014). 

Profitabilitas suatu perusahaan 

menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan 

laba tersebut, dengan kata lain profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu 

(Riyanto, 2011). Profitabilitas mempunyai 

arti penting bagi perusahaan karena 

merupakan salah satu dasar untuk penilaian 

kondisi suatu perusahaan. Tingkat 

profitabilitas menggambarkan kinerja 

perusahaan yang dilihat dari kemampuan 

perusahaan menghasilkan profit. 

Kemampuan perusahaan memperoleh profit 

ini menunjukkan apakah perusahaan 

mempunyai prospek yang baik atau tidak 

dimasa yang akan datang. Profitabilitas 

dalam penelitian ini diproksikan dengan 

return on asset (ROA) karena dapat 

menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan 

dilihat dari penggunaan keseluruhan aset 

yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. (Putra, 2015). 

Setiap perusahaan harus dikelola secara 

efektif dan efisien agar dapat terus 

bertumbuh. Perusahaan dengan pertumbuhan 

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 salah satu 

faktor penting yang memengaruhi 

profitabilitas karena leverage bisa digunakan 

perusahaan untuk meningkatkan modal 

perusahaan dalam rangka meningkatkan 

keuntungan (Singapurwoko, 2011). 

Pengelolaan sumber daya perusahaan 

yang dilakukan dengan baik akan 

memberikan keuntungan bagi pihak internal 

maupun eksternal perusahaan, terutama 

adalah sumber modalnya. Sumber modal 

tersebut ada yang berasal dari dalam 

perusahaan dan ada pula yang berasal dari 

luar perusahaan (Ritonga, dkk., 2014, 2). 

Menurut Riyanto (2011:209) jika dilihat dari 

asalnya, sumber modal terdiri dari sumber 

intern (internal resources) dan sumber modal 

ekstern (eksternal resources). Modal yang 

dihasilkan dari dalam perusahaan sebagai 

sumber intern dapat berupa laba ditahan dan 

akumulasi penyusutan, sedangkan sumber 

eksternal dijelaskan sebagai sumber dana 

yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dana 

yang diperoleh dari para kreditor dan 

pemegang saham. 

Sumber eksternal yaitu kreditor dan 

pemegang saham, menggunakan analisis 

keuangan dalam memutuskan investasi ke 

sebuah perusahaan. Analisis keuangan adalah 



 

penggunaan laporan keuangan untuk 

menganalisis posisi keuangan dan 

kinerjaperusahaan, dan untuk menilai kinerja 

keuangan perusahaan tersebut di masa depan 

(Subramanyam and Wild, 2009, 13). Para 

pemegang saham dan kreditor seringkali 

tertarik melihat besarnya financial leverage 

suatu perusahaan dalam tujuannya untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan 

mengembalikan modal yang telah 

ditanamkan dalam perusahaan. Dalam teori 

manajemen keuangan, akan selalu ada trade-

off antara resiko dan return. Jika resiko suatu 

investasi tinggi, maka return yang akan 

dihasilkan akan berbanding lurus, begitu juga 

sebaliknya. Pemahaman akan penilaian 

trade-off antara resiko dan return ini akan 

membentuk landasan komposisi struktur 

modal dalam usaha memaksimalkan 

kesejahteraan para pemegang saham. 

(Brigham dan Weston, 2010, 44). Financial 

leverage tersebut sering diukur dengan rasio-

rasio keuangan sederhana seperti Debt to 

Assets Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Time Interest Earned Ratio (TIER), 

dan Degree of Financial Leverage (DFL). 

(Ritonga, dkk., 2014, 2). 

Perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage keuangan yang tinggi dapat 

berakibat adanya kesulitan keuangan 

(financial distress) untuk dapat 

menyelesaikan kewajiban hutangnya. 

Dengan kata lain leverage keuangan 

memiliki dampak baik dan buruk bagi 

perusahaan,dapat menyebabkan perusahaan 

menjadi berkembang lebih baik (kinerja 

baik), akan tetapi juga dapat mengakibatkan 

kemunduran bagi perusahaan (kinerja buruk) 

bahkan dapat berakibat pada kondisi 

kepailitan atau bangkrut. (Yahya, 2011, 7). 

Ditengah persaingan antar perusahaan 

yang ketat, perusahaan yang bergerak di 

industri makanan dan minuman memberikan 

kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Pada triwulan I tahun 2015, 

pertumbuhan industri mamin nasional 

mencapai 8,16% atau lebih tinggi dari 

pertumbuhan industri non migas sebesar 

5,21%, sedangkan pertumbuhan ekonomi 

nasional mencapai 4,71%. Sektor industri 

makanan dan minuman berkontribusi sebesar 

29,95% terhadap PDB industri pengolahan 

non migas, sedangkan industri non migas 

berkontribusi sebesar 86,4%terhadap industri 

pengolahan atau sebesar 18,27% terhadap 

PDB Nasional.Oleh karena itu, Kementerian 

Perindustrian terus mendorong 

pengembangan industri makanan dan 

minuman (mamin) nasional.  

(http://www.kemenperin.go.id) 

PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. merupakan salah satu 

perusahaan yang berada dalam sektor 

makanan dan minuman. Sejak berdiri tahun 

1971, PT. Ultrajaya hingga tahun 2016, tetap 

dapat bertahan dalam persaingan yang terjadi 

antara perusahaan yang berada di sub sektor 

yang sama (Yosefa, 2015), agar dapat 

bertahan dalam persaingan yang semakin 

ketat, PT. Ultrajaya harus terus 

berkembang.Perkembangan PT. Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk. 

ditunjukkan oleh peningkatan penjualan 

seiring dengan peningkatan modal kerja.  

Dibutuhkan modal yang cukup untuk 

dapat meningkatkan penjualan. Penjualan 

yang meningkat diharapkan mampu 

meningkatkan profitabilitas PT. Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan menarik investor guna menambah 

modal eksternal yang bertujuan untuk 

meningkatkan profitabilitas. Investor akan 

tertarik untuk berinvestasi dengan melihat 

nilai leverage dan profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas PT. Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. mengalami fluktusi. 

Terjadinya fluktuasi profitabilitas salah 

satunya dapat dipengaruhi oleh financial 



 

leverage. Pernyataan tersebut didukung oleh 

penelitian-penelitian sebelumnya, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Herdiani 

(2012). Penelitian tersebut menelitifinancial 

leverage sebagai variabel independen dengan 

operasional variabel yang terdiri dari Degree 

of Financial Leverage (DFL), The Debt Ratio 

(DR), The Debt Equity Ratio (DER), dan 

Time Interest Earned Ratio (TIER), variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah 

Profitabilitas dengan operasional variabel 

yaitu Return on Equity (ROE). Penelitian 

tersebut menghasilkan DFL, DR, DER, dan 

TIER secara simultan (bersama-sama) 

signifikan pengaruhnya terhadap ROE. DFL 

secara parsial negatif dan tidak signifikan 

pengaruhnya terhadap ROE. DR secara 

parsial negatif dan signifikan pengaruhnya 

terhadap ROE. DER dan TIER secara parsial 

positif dan signifikan pengaruhnya terhadap 

ROE. Penelitian lainnya dilakukan oleh 

Nuraini (2013), variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah Financial Leverage 

sebagai variabel independen dengan 

operasional variabel yang terdiri dari DER, 

DOL, CR. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Profitabilitas dengan 

operasional variabel yaitu Return on Equity 

(ROE). Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa DER dan DOL mempunyai pengaruh 

negatif signifikan terhadap ROE.Menurut 

Purba dan Yadnya (2015) leverage 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. Menurut Ritonga, dkk (2014) 

yang melakukan penelitian pada food and 

beverage yang terdaftar di BEI periode 2010-

2012, menunjukkan bahwa financial leverage 

yaitu Debt to Assets Ratio (DR), Debt to 

Equity Ratio (DER), Time InterestRatio 

(TIER), dan Degree of Financial Leverage 

(DFL) secara bersama-sama maupun secara 

parsial berpengaruh terhadap profitabilitas 

yaitu Return On Equity (ROE). Menurut 

Yahya (2011), tingkat leverage keuangan 

(DAR) pada perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di BEI berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan 

profitabilitasnya. Penelitian lainnya 

mengatakan bahwa leverage berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(Putra, 2015).  Menurut Sigit Edy Surono, 

Ponpon Eka Sejati dan Jungjungan (2014) 

yang melakukan penelitian pada Perusahaan 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

BEI menunjukan secara parsial, tidak 

terdapat pengaruh antara variabel Leverage 

(Debt to Assets Ratio) terhadap variabel 

Profitabilitas (Return on Assets) pada 

Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2015 

Penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah diuraikan di atas, menyatakan bahwa 

adanya pengaruh antara financial leverage 

terhadap profitabilitas perusahaan. Perbedaan 

arah pengaruh antara penelitian-penelitian 

sebelumnya, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Purba dan Yadnya (2015) 

yang menyatakan leverage berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas, sedangkan 

Herdiani (2012) menyatakan bahwa Debt 

Ratio berpengaruh negatif terhadapa ROE. 

Perbedaan hasil penelitian ini dapat 

disebabkan oleh perbedaan sektor penelitian 

dan jumlah tahun penelitian, seperti yang 

diungkapkan peneliti dalam keterbatasan 

penelitian. Persamaan penelitian sebelumnya 

dengan penelitian ini adalah terdapatnya 

kesamaan operasional variabel yang diteliti 

yaitu DAR, DER, dan ROE. Perbedaannya 

terletak pada tahun penelitian, sektor 

perusahaan yang digunakan sampel 

penelitian, serta peneliti menambahkan 

jumlah operasional variabel yaitu Long Term 

Debt to Equity Ratio (LTDR). 

Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas serta penelitian sebelumnya, maka 

peneliti memperoleh kesimpulan bahwa 

fluktuasi pada profitabilitas dapat 

mempengaruhi kepercayaan kreditur dalam 



 

menginvestasikan dana, serta mempengaruhi 

kestabilan perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang disajikan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mencoba 

melakukan penelitian pada PT. Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk. 

dengan judul “Pengaruh Leverage 

Keuangan terhadap Profitabilitas Pada 

PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. Periode 2004-2016”. 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui relevansi antara teori dengan 

praktik yang sebenarnya terjadi tentang 

seberapa besar pengaruh leverage keuangan 

terhadap profitabilitas. Penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat memperolehnya gelar S1. 

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk 

menguji secara empiris : 

1. Bagaimana kondisi leverage keuangan 

pada PT. Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. periode 2004-

2016? 

2. Bagaimana kondisi profitabilitas pada 

PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. periode 2004-2016? 

3. Apakah tingkat leverage keuangan 

berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk. 

periode 2004-2016? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio 

Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang, artinya berapa besar 

beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan aktivanya, Kasmir 

(2014:151). Rasio ini mengukur berapa besar 

penggunaan utang dalam pembelanjaan 

perusahaan. 

Menurut Brigham (2010:140) 

menyatakan sejauh apa perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui utang 

(financial leverage) yang akan memberikan 

tiga dampak penting yaitu: 

1. Menghimpun dana melalui 

utang, pemegang saham 

dapat mengendalikan 

perusahaan dengan jumlah 

investasi ekuitas yang 

terbatas. 

2. Kreditor melihat ekuitas atau 

dana yang diberikan oleh 

pemilik sebagai batas 

pengaman. Jadi, makin tinggi 

proporsi total modal yang 

diberikan oleh pemegang 

saham, makin kecil risiko 

yang dihadapi oleh kreditor. 

3. Jika hasil yang diperoleh dari 

asset perusahaan lebih tinggi 

daripada tingkat bunga yang 

dibayarkan, maka 

penggunaan utang akan 

“mengungkit” (leverage) 

atau memperbesar 

pengembalian atas ekuitas. 

Perusahaan dengan rasio leverage yang 

rendah, memiliki resiko kecil apabila kondisi 

perekonomian menurun, tetapi sebaliknya, 

apabila kondisi perekonomian sedang naik 

(boom) perusahaan akan kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan 

(return) yang relatif besar. Keputusan 

tentang penggunaan leverage harus 

dipertimbangkan dengan seksama antara 

kemungkinan risiko (risks) dengan tingkat 

keuntungan (expected return) yang akan 

diperoleh. (Hendra, 2011:201) 

Berdasarkan pada pengertian-

pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan leverage 

adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan aktiva dan atau dana 

yang mempunyai beban tetap (hutang dan 



 

atau saham istimewa) dalam rangka 

mewujudkan tujuan perusahaan untuk 

memaksimisasi kekayaan pemilik 

perusahaan. Permasalahan leverage akan 

selalu dihadapi oleh perusahaan, bila 

perusahaan tersebut menanggung sejumlah 

beban atau biaya, baik biaya tetap operasi 

maupun biaya finansial. Biaya tetap operasi 

merupakan beban atau biaya tetap yang harus 

diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi 

pelaksanaan investasi, sedangkan biaya 

finansial merupakan beban atau biaya yang 

harus diperhitungkan sebagai akibat dari 

pelaksanaan fungsi pendanaan. Jadi, beban 

atau biaya tetap sebenarnya merupakan risiko 

yang harus ditanggung perusahaan dalam 

pelaksanaan keputusan-keputusan keuangan. 

Besar kecilnya risiko tersebut perlu diketahui 

agar dapat diantisipasi dengan meningkatkan 

volume kegiatan usaha. 

Jenis-jenis Rasio Leverage 

Leverage menunjukkan seberapa besar 

kebutuhan dana perusahaan dibelanjai 

dengan hutang. Apabila perusahaan tidak 

mempunyai leverage artinya perusahaan 

dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan 

modal sendiri atau tanpa menggunakan 

hutang. Ada beberapa rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat leverage suatu 

perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Debt to Asset Ratio (DAR), merupakan 

salah satu jenis rasio solvabilitas yang 

mengukur jumlah aktiva perusahaan 

yang dibiayai oleh hutang atau modal 

dari kreditur. Jika hasil perhitungan rasio 

tinggi maka tingkat risiko juga tinggi. 

Rumus perhitungannya yaitu (Brigham 

dan Houston, 2013: 143):  

DAR=
Aktiva Total

utang Total
 

2. Debt Equity Ratio (DER) merupakan 

rasio hutang yang digunakan untuk 

menilai hutang dengan ekuitas dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut 

(Kasmir, 2008: 154): 

DER=
 Ekuitas

Hutang Total
 

3. Time Interest Earned (TIE) atau rasio 

kelipatan pembayaran bunga digunakan 

untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi pembayaran bunga 

tahunannya. Rumus yang digunakan 

untuk mengukur TIE yaitu (Margaretha, 

2011): 

TIE=
Interest

Tax Interest Before Earning
 

4. Long Term Debt to Equity Ratio 

(LTDR), ratio ini digunakan untuk 

mengukur bagian dari modal sendiri 

yang dijadikan jaminan untuk hutang 

jangka panjang. Rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

LTDR=
Sendiri Modal

Panjang Jangka Hutang
 

Pengertian Profitabilitas 

Tujuan akhir suatu perusahaan adalah 

memperoleh laba atau keuntungan yang 

maksimal. Dengan memperoleh laba atau 

keuntungan yang maksimal seperti yang telah 

ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak 

bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta 

meningkatkan mutu produk dan melakukan 

investasi baru. Oleh karena itu, manajemen 

perusahaan dalam praktiknya dituntut harus 

mampu memenuhi target yang telah 

ditetapkan. Artinya besarnya laba atau 

keuntungan harus dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan dan bukan berarti asal untung. 

Untuk mengukur tingkat laba atau 

keuntungan suatu perusahaan, digunakan 

rasio keuntungan atau rasio profitabilitas.  

Definisi rasio profitabilitas menurut 

Fahmi (2014:81) yaitu rasio yang mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam 



 

hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Intinya 

adalah penggunaan rasio ini menunjukkan 

efisiensi perusahaan. (Kasmir, 2015:196) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktivitas normal bisnisnya. 

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang 

beroperasi dengan tujuan menghasilkan 

keuntungan, dengan cara menjual produk 

(barang atau jasa) kepada para pelanggannya. 

Tujuan operasional dari sebagian besar 

perusahaan adalah untuk memaksimalisasi 

profit, baik profit jangka pendek maupun 

profit jangka panjang. Manajemen dituntut 

untuk meningkatkan imbal hasil (return) bagi 

pemilik perusahaan, sekaligus juga 

meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini 

semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan 

memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya. 

Rasio ini bermanfaat untuk menunjukan 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Disamping itu rasio 

profitabilitas juga menggambarkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam 

menjaga stabilitas financialnya untuk selalu 

berada dalam kondisi yang stabil dan profit 

karena jika kondisi mengalami penurunan hal 

itu cenderung membuat perusahaan berada 

dalam kondisi yang harus di waspadai untuk 

kelayakan dan kemampuan dalam 

berinvestasi. Oleh  sebab itu investor yang 

potensial akan menganalisis dengan cermat 

kelancaran sebuah perusahaan dan 

kemampuannya untuk mendapatkan 

keuntungan. (Hery, 2015: 226). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan selama periode tertentu. 

Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

Sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai, terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-

masing jenis rasio profitabilitas digunakan 

untuk menilai serta mengukur posisi 

keuangan perusahaan dalam suatu periode 

tertentu atau untuk beberapa periode. 

Penggunaan seluruh atau sebagian periode 

profitabilitas tergantung dari kebijakan 

manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis 

rasio yang digunakan, semakin sempurna 

hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan 

tentang kondisi dan posisi profitabilitas 

perusahaan dapat diketahui secara sempurna. 

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan menurut 

Kasmir (2015:199) adalah:  

1. Profit margin (profit margin on sales) 

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit 

Margin atau margin laba atas penjualan 

merupakan salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur margin laba 

atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini 

adalah dengan membandingkan laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan 

bersih. Rasio ini juga dikenal dengan 

nama profit margin. Terdapat dua rumus 

untuk mencari profit margin, yaitu sebagai 

berikut.  

Untuk margin laba kotor dengan rumus : 

 Laba Kotor (Profit Margin) 

     Profit Margin =   Penjualan Bersih – HPP 

 Sales 

 HPP = Harga Pokok Penjualan 

 Laba Bersih (Net Profit Margin) 

 NPM =  Earning After Interest and Tax 

Sales 



 

2. Return on investment (ROI) 

Hasil pengembalian investasi atau lebih 

dikenal Return on Investment (ROI) atau 

return on assets merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

ROI juga merupakan suatu ukuran tentang 

efektivitas manajemen dalam mengelola 

investasinya. Di samping itu, hasil 

pengembalian investasi menunjukkan 

produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan, baik modal pinjaman maupun 

modal sendiri. Semakin kecil (rendah) 

rasio ini, semakin kurang baik, demikian 

pula sebaliknya. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas 

dari keseluruhan operasi 

perusahaan.Rumus mencari Return on 

Investment dapat digunakan sebagai 

berikut: 

ROI =  
Assets Total

Tax and Interest After Earning
 

 

3. Return on equity (ROE) 

Hasil pengembalian ekuitas atau return on 

equity atau rentabilitas modal sendiri 

merupakan rasio untuk mengukur laba 

bersih setelah pajak dengan modal sendiri. 

Rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin 

tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya 

posisi pemilik perusahaan semakin kuat, 

demikian pula sebaliknya. Rumus mencari 

Return on Equity (ROE) dapat digunakan 

sebagai berikut: 

ROE =  
Equity

Tax and Interest After Earning
 

4. Laba Per Saham Biasa (Earning per Share 

of Common Stock) 

Rasio laba per lembar saham atau disebut 

juga rasio nilai buku merupakan rasio 

untuk mengukur keberhasilan manajemen 

dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham. Rasio yang rendah 

berarti manajemen belum berhasil untuk 

memuaskan pemegang saham, sebaliknya 

dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan 

pemegang saham meningkat. Dengan 

pengertian lain, tingkat pengembalian 

yang tinggi. Keuntungan bagi pemegang 

saham adalah jumlah keuntungan setelah 

dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia 

bagi pemegang saham biasa adalah jumlah 

keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan 

dikurangi hak-hak lain untuk pemegang 

saham prioritas. Rumus untuk mencari 

laba per lembar saham biasa adalah 

sebagai berikut: 

 

Laba per lbr Saham =  Laba Saham Biasa 

beredar yang biasa Saham  

 

METODOLOGI  

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif mengenai 

pengaruh leverage keuangan terhadap 

profitabilitas pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry  and Trading Company Tbk. 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis 

statistik untuk  

Unit Analisis 

 Unit analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa organization, yaitu 

sumber data yang unit analisisnya merupakan 

respon dari divisi organisasi/ perusahaan. 

Dalam hal ini unit analisisnya adalah data 

keuangan pada PT. Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Company Tbk. periode 2004-

2016. 

Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dalam penelitian ini 

adalah PT Bursa Efek Indonesia berdomisili 

di Indonesia Stock Exchange Building Tower, 

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 

12190 serta situs BEI www.id.co.id dan situs 

http://www.id.co.id/


 

Indonesian Capital Market Directory 

www.ICMD.co.id. 

Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Data yang diperlukan untuk 

mendukung penelitian ini merupakan data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari sumber utama 

(perusahaan) yang dijadikan objek penelitian. 

Data tersebut berupa laporan keuangan 

(annually report) yang diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk. yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

  

Tabel 1 . 

Operasionalisasi Variabel 

Pengaruh Financial Leverage terhadap 

Profitabilitas pada 

PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. periode 2004-2016 

Variabel/Sub 

Variabel 
Ukuran Skala 

Variabel 

independen   

Leverage 

Keuangan 

(X1) 

 

 

DAR=  

 

𝐷𝐸𝑅=  

 

LTDR = 

 

 

Rasio 

Variabel 

dependen 

Profitabilitas 

(Y) 

ROE=  

 

Rasio 

 

 

 

Metode Penarikan Sampel 

Sugiyono (2013) mendefinisikan 

populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel 

pada penelitian ini adalah laporan keuangan 

PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. periode 2004-2016. 

Metode Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang 

dilakukan penulis dilakukan dengan dua cara, 

yaitu penelusuran data sekunder secara 

manual dan penelusuran dengan komputer. 

Penelusuran secara manual yaitu untuk data 

dalam format kertas hasil cetakan, sedangkan 

penelusuran dengan komputer untuk data 

dalam format elektronik. Penulis 

mendapatkan data dan informasi sebagai 

materi pendukung dalam penulisan skripsi ini 

melalui Riset di Bursa Efek Indonesia. Riset 

yang dilakukan dengan pengumpulan dan 

pengolahan data, Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang sumbernya diperoleh dari situs Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah 

kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis 

dengan menggunakan perangkat lunak versi 

20 dari SPSS (Statistical Product Service 

Solution). Untuk mempermudah dalam 

menganalisa data yang telah diukur dalam 

penelitian, dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi 

http://www.idx.co.id/


 

dengan tujuan mendapatkan niali mean, 

minimum, maksimum, dan standar deviasi. 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian 

ini pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk 

tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Analisis statistik deskriptif 

pada penelitian ini, juga dapat digunakan 

untuk mengetahui gambaran pengaruh 

leverage keuangan terhadap profitabilitas PT. 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk. yang telah dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Pengujian hipotesis ini menggunakan 

analisis regresi linear sederhana. Dalam 

penelitian ini, peneliti bertujuan untuk 

mengukur variabel dependen profitabilitas 

yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau 

variabel independen yaitu leverage 

keuangan, sehingga untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel leverage 

keuangan secara bersama terhadap 

profitabilitas digunakan uji ANOVA 

(analysis of variance) untuk uji statistik F 

dengan model persamaan regresi linier 

sederhana adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = variabel return on equity (ROE) 

X = variabel leverage keuangan 

a = konstanta 

b  =  koefisien regresi untuk leverage 

keuangan 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk menentukan seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependennya. Tujuan utama 

dilakukan analisis regresi linier berganda 

adalah untuk mengukur dan memperkirakan 

bagaimana keadaan naik turunnya variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) 

sehingga dapat diketahui nilai dari besarnya 

pengaruh secara kuantitatif dari perubahan 

variabel dependen atas dasar nilai variabel 

independennya (Sugiyono, 2015, 275). 

Pengujian hipotesis ini menggunakan 

analisis regresi. Dalam penelitian ini, peneliti 

bertujuan untuk mengukur variabel dependen 

return on equity (ROE) yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas atau variabel independen 

yaitu Leverage keuangan yang diproksikan 

oleh Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Long Term Debt to 

Equity Ratio (LTDR). Sehingga untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity 

Ratio (DER), dan Long Term Debt to Equity 

Ratio (LTDR) secara bersama terhadap 

return on equity (ROE) digunakan uji 

ANOVA (analysis of variance) untuk uji 

statistik F dengan model persamaan regresi 

linier berganda adalah sebagai berikut : 

Y = a +  + +b3X3 

Keterangan : 

Y = variabel return on equity (ROE) 

 = variabel Debt to Asset Ratio (DAR) 

 = variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

X3 =  variabel Long Term Debt to Equity 

Ratio (LTDR) 

a = konstanta 

 =  koefisien regresi untuk Debt to Asset 

Ratio (DAR) 

 =  koefisien regresi untuk Debt to Equity 

Ratio (DER) 



 

b3  =  koefisien regresi untuk Long Term 

Debt to Equity Ratio (LTDR) 

3.7.4 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik merupakan uji data 

yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data penelitian memenuhi syarat untuk 

dianalisis lebih lanjut. (Sugiyono, 2013) 

1. Uji Normalitas 

Untuk mendeteksi normalitas data perlu 

dilakukan uji normalitas baik 

menggunakan kurva persebaran data 

berupa curve normal dan normal plot 

atau menggunakan uji Kolmogorov-

Sminornov, dengan kriteria pengujian: 

a. Jika residual memiliki signifikansi > 

5% maka residual berdistribusi 

normal. 

b. Jika residual memiliki signifikansi < 

5% maka residual berdistribusi tidak 

normal.  

Dasar pengambilan keputusan dari uji 

normalitas adalah: 

a. Jika data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk 

mengetahui apakah antar variabel 

independen mengandung korelasi atau 

tidak. Hasil pengujian multikolinieritas 

dapat dilihat berdasarkan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. VIF > 10 Antar variabel independen 

terjadi korelasi/multikolinieritas. 

b. VIF < 10 Antar variabel independen 

tidak terjadi 

korelasi/multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan 

memplotkan grafik antara SRESID 

dengan ZPRED dimana gangguan 

heterokedastisitas akan tampak dengan 

adanya pola tertentu pada grafik. Uji 

Heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Salah satu uji untuk 

menguji heteroskedastisitas dengan 

melihat grafik scatterplot yaitu jika 

penyebarannya tidak membentuk suatu 

pola tertentu maka dalam penelitian ini, 

tidak mengalami masalah 

heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk 

mengetahui apakah terjadi korelasi antar 

anggota sampel yang diurutkan 

berdasarkan waktu. Konsekuensi dari 

adanya autokorelasi dalam model regresi 

adalah varian sampel tidak dapat 

menggambarkan varian populasinya. 

Diagnosa adanya autokorelasi dilakukan 

melalui pengujian terhadap nilai uji 

Durbin Watson (uji DW). Dasar 

pengambilan keputusan: 

a. Angka DW < -2 Terjadi 

autokorelasi. 

b. Angka DW -2 sampai +2 Tidak ada 

autokorelasi. 

c. Angka DW > +2 Autokorelasi 

negatif. 

Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

(Sugiyono, 2013) 

1. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis Determinasi (R2) bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variabel dependen. Nilai koefisien 



 

determinasi adalah antara nol sampai 

dengan satu.Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai 

R2 yang semakin mendekati satu berarti 

kemampuan variabel-variabel 

independen secara sempurna dapat 

menjelaskan variasi variabel dependen. 

2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji 

t) 

Uji t digunakan untuk menguji secara 

parsial masing-masing variabel. Hasil uji 

t dapat dilihat pada tabel coefficients 

pada kolom sig (significance). Jika 

probabilitas nilai t atau signifikansi 

<0,05, maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial. 

Namun, jika probabilitas nilai t atau 

signifikansi > 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

3. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan 

(Uji F) 

Uji F digunakan untuk menentukan 

apakah secara serentak variabel 

independen mampu menjelaskan 

variabel dependen dengan baik atau 

apakah variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama. 

Jika nilai signifikan<0,05, maka 

mempunyai arti bahwa variabel 

independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen, 

maka Hipotesis diterima. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan untuk 

mendukung penelitian ini merupakan data 

sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, 

jadi penulis untuk mendapatkan data dan 

informasi melalui Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan situs resmi perusahaan. Data 

mengenai total utang, total aset, laba bersih, 

dan total equitas merupakan data dari laporan 

keuangan yang telah diaudit tiap perusahaan 

selama sepuluh periode yaitu tahun 2004-

2016, yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

Dalam penelitian ini penulis akan 

melakukan penelitian terhadap perusahaan go 

public PT. Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Perkembangan Leverage Keuangan dan 

Profitabilitas Pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk. 

 Perkembangan Leverage Keuangan 

yang dicerminkan oleh DAR, DER, dan 

LTDR serta profitabilitas yang akan 

dicerminkan oleh ROE pada penelitian ini 

akan digambarkan dalam grafik berikut ini: 

 

Gambar 4. 

Grafik Perkembangan DAR PT. Ultrajaya 

Milk Industry 

& Trading Company Tbk. Tahun 2004-2016 

http://www.idx.co.id/


 

 Berdasarkan Gambar 4 di atas 

menunjukkan fluktuatif nilai DAR PT. 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk. Pada tahun 2004 nilai DAR PT. 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk. sebesar 0,38. Turun menjadi 0,35 tahun 

2005 dan 2006,  namun tahun 2007 

meningkat menjadi 0,39. Kembali menurun 

pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 0,35 dan 

0,31.Pada tahun 2010 dan 2011 kembali 

meningkat menjadi 0,35 dan 0,36. Penurunan 

terus terjadi dari tahun 2012 sampai 2016 

menjadi 0,31, 0,28, 0,22, 0,21, dan 0,18. 

Gambar 5 berikut ini menunjukkan grafik 

perkembangan DER di PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk. tahun 

2004 sampai 2016. 

 

Gambar 5. 

Grafik Perkembangan DER PT. Ultrajaya 

Milk Industry 

& Trading Company Tbk. Tahun 2004-2016 

 Berdasarkan Gambar 5 di atas, dapat 

dilihat bahwa DER yang dimiliki oleh PT. 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk. tahun 2004 sebesar 0,61, turun menjadi 

0,54 dan 0,53 tahun 2005 dan 2006. Pada 

tahun 2007 meningkat menjadi 0,64, namun 

kembali menurun pada tahun 2008 dan 2009 

menjadi 0,53 dan 0,45. Kembali meningkat 

pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 0,54 dan 

0,55. Pada tahun 2012 sampai 2016 DER PT. 

Ultrajaya kembali turun menjadi 0,44, 

0,40,0,28, 0,27, dan 0,21.Gambar 6 berikut 

ini menunjukkan grafik perkembangan 

LTDR PT. Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. tahun 2004 sampai 

2016. 

 

Gambar 6. 

Grafik Perkembangan LTDR PT. Ultrajaya 

Milk Industry 

& Trading Company Tbk. Tahun 2004-2016 

 Berdasarkan Gambar 6 di atas, dapat 

terlihat LTDR PT. Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. tahun 2004 sebesar 

0,49 turun menjadi 0,22 tahun 2005 dan 0,10 

pada tahun 2006. Pada tahun 2007 meningkat 

menjadi 0,36, namun kembali menurun pada 

tahun 2008 dan 2009 yaitu 0,14 dan 0,13. 

LTDR kembali meningkat pada tahun 2010 

yaitu 0,18, namun kembali menurun dari 

tahun 2011 sampai 2016 menjadi 0,12, 0,09, 

0,08, 0,07, 0,06, dan 0,04. 

 Perkembangan profitabilitas yang 

dicerminkan oleh ROE PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk. dari tahun 

2004 sampai 2016, terdapat dalam grafik 

berikut ini: 



 

 

Gambar 7. 

Grafik Perkembangan ROE PT. Ultrajaya 

Milk Industry 

& Trading Company Tbk. Tahun 2004-2016 

 Perkembangan ROE PT. Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk. dari 

tahun 2004 sampai 2016 sangat berfluktuatif. 

Hal tersebut tampak pada kenaikan ROE 

pada tahun 2004 sebesar 0,54 menjadi 0,56 

pada tahun 2005, meningkat menjadi 1,81 

pada tahun 2006. Tahun 2007 kembali 

meningkat menjadi 3,65. ROE terus 

mengalami peningkatan pada tahun 

2008menjadi 26,75. Namun, terjadi 

penurunan pada tahun 2009 menjadi 5,05. 

Meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 

8,25, sedangkan tahun 2011 turun menjadi 

7,22. Tahun 2012 meningkat menjadi 21,08, 

namun tahun 2013 dan 2014 turun menjadi 

16,13 dan 12,45. Peningkatan ROE PT 

Ultrajaya kembali terjadi pada tahun 2015 

dan 2016 yaitu 18,70 dan 20,34. 

Analisis Data 

 Dalam pengujian “Pengaruh Leverage 

Keuangan terhadap Profitabilitas Pada PT. 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk. periode 2004-2016” dilakukan dengan 

uji statistik. Analisis regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

analisis regresi linier dengan bantuan 

Statistical Product Service Solution (SPSS) 

versi 20. Adapun variabel yang diteliti oleh 

penulis yaitu Leverage Keuangan (X) dan 

Profitabilitas (Y). Sebelum dilakukan uji 

regresi linear, maka akan dilakukan analisis 

statistik deskriptif terlebih dahulu. 

Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis dilakukan dengan 

membandingkan nilai minimum, nilai 

maksimum dan rata-rata. Tabel berikut 

adalah statistik deskriptif dari variabel 

independen yaitu Leverage Keuangan (X) 

dan variabel dependen yaitu Profitabilitas 

(Y). 

Tabel 2. 

Statistik Deskriptif 

 

 ROE DAR DER LTDR 

N 
Valid 13 13 13 13 

Missing 0 0 0 0 

Mean 10,9638 
,310

8 

,460

8 
,1600 

Median 8,2500 
,350

0 

,530

0 
,1200 

Mode ,54a ,35 ,53a ,04a 

Std. 

Deviation 
8,84465 

,068

37 

,135

61 
,13013 

Minimum 
, Statistics 

54 
,18 ,21 ,04 

Maximum 26,75 ,39 ,64 ,49 

a. Multiple modes exist. The smallest value is 

shown 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

 Tabel 2 di atas menunjukkan DAR 

memiliki mean atau rata-rata sebesar 0,3108, 

median atau nilai tengah sebesar 0,3500, 

mode atau modus sebesar 0,35, dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,06837, nilai 

minimum sebesar 0,18 dan maksimum 

sebesar 0,39. DER memiliki mean atau rata-



 

rata sebesar 0,4608, median atau nilai tengah 

sebesar 0,5300, mode atau modus sebesar 

0,53, dan nilai standar deviasi sebesar 

0,13561, nilai minimum sebesar 0,21 dan 

maksimum sebesar 0,64. LTDR memiliki 

mean atau rata-rata sebesar 0,1600, median 

atau nilai tengah sebesar 0,1200, mode atau 

modus sebesar 0,04, dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,13013, nilai minimum sebesar 0,04 

dan maksimum sebesar 0,49. ROE memiliki 

mean atau rata-rata sebesar 10,9638, median 

atau nilai tengah sebesar 8,2500, mode atau 

modus sebesar 0,54, dan nilai standar deviasi 

sebesar 8,84465, nilai minimum sebesar 0,54 

dan maksimum sebesar 26,75. 

Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian ini dilakukan agar hasil 

analisis regresi memenuhi kriteria BLUE 

(Best, Linier, Unbiased Estimator). Uji ini 

terdiri dari uji normalitas,uji 

multikolinearitas, dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah 

mengetahui apakah data penelitian yang 

diperoleh berdistribusi normal atau 

mendekati normal, karena data yang baik 

adalah data yang menyerupai distribusi 

normal. Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

dengan uji Kolmogorov Smirnov. Uji 

normalitas dilakukan dengan uji nilai 

Kolmogorov Smirnov dapat diketahui 

apabila nilai probabilitas ≥ 0,05 maka data 

dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya 

jika nilai probabilitas < 0,05 maka data 

dinyatakan berdistribusi tidak normal 

(Gunawan, 2016:93).Berikut hasil dari uji 

normalitas, yaitu: 

 

 

 

 

Tabel 3.  

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan 

bahwa nilai signifikasi (Asymp.Sig.(2-

tailed)) yang diperoleh yaitu DAR sebesar 

0,381, DER sebesar 0,450, LTDR sebesar 

0,981, dan ROE sebesar 0,910. Nilai 

signifikasi yang dihasilkan berada di atas 

atau lebih besar dari 0,05, maka data DAR, 

DER, LTDR, dan ROE tersebut dapat 

dinyatakan telah berdistribusi normal. 

Sehingga model penelitian dinyatakan telah 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk 

menguji apakah terdapat gejala korelasi 

diantara variabel-variabel independen dalam 

suatu model regresi. Suatu model regresi 

yang baik akan bebas dari multikolineritas. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji 

multikolinearitas dengan menggunakan nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) pada model regresi. Model dinyatakan 

bebas dari gangguan multikolinearitas jika 

mempunyai nilai tolerance > dari 0,1 atau 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 DAR DER LTDR ROE 

N 13 13 13 13 

Normal 

Parametersa,b 

Mean -1,1973 -,6812 -2,0708 1,8444 

Std. 

Deviation 
,24982 ,44641 ,68753 1,33346 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute ,252 ,239 ,130 ,156 

Positive ,153 ,133 ,130 ,140 

Negative -,252 -,239 -,090 -,156 

Kolmogorov-Smirnov Z ,909 ,860 ,469 ,562 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,381 ,450 ,981 ,910 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



 

nilai VIF < dari 10. Tabel berikut adalah 

hasil uji multikolinearitas DAR, DER, dan 

LTDR. 

Tabel 4. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  DAR ,184 9,887 

DER ,129 7,752 

LTDR ,307 3,255 

a. Dependent Variable: ROE 

  Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Berdasarkan Tabel 4. di atas 

menunjukkan semua nilai tolerance lebih 

dari 0,1 yaitu DAR sebesar 0,184, DER 

sebesar 0,129, dan LTDR sebesar 0,307. 

Nilai VIF kurang dari 10 yaitu DAR sebesar 

9,887, DER sebesar 7,752, dan LTDR 

sebesar 3,255, maka model tersebut 

dinyatakan bebas dari kasus 

multikolinearitas. Sehingga kesalahan 

standar estimasi model dalam penelitian 

cenderung berkurang dengan bertambahnya 

variabel independen yang masuk pada model, 

akibatnya model regresi yang diperoleh valid 

untuk menaksir variable dependen yaitu 

dalam hal ini adalah ROE. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk 

mengetahui apakah terjadi korelasi antar 

anggota sampel yang diurutkan berdasarkan 

waktu. Konsekuensi dari adanya autokorelasi 

dalam model regresi adalah varian sampel 

tidak dapat menggambarkan varian 

populasinya. Diagnosa adanya autokorelasi 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai 

uji Durbin Watson (uji DW). Dasar 

pengambilan keputusan, yaitu: 

a. Angka DW < -2 Terjadi 

autokorelasi. 

b. Angka DW -2 sampai +2 Tidak ada 

autokorelasi. 

c. Angka DW > +2 Autokorelasi 

negatif. 

Tabel 5.  

Uji Autokorelasi 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas, nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,907, nilai tersebut 

berada diantara -2 <1,765< 2 yang 

menghasilkan keterangan bahwa tidak ada 

autokorelasi. Oleh sebab itu, hasil pengujian 

autokorelasi menggunakan Durbin-Watson 

(DW) menunjukkan hasil keterangan tidak 

ada autokorelasi.  

Analisis Regresi Linier 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Pengujian hipotesis ini menggunakan 

analisis regresi linear sederhana untuk 

mengukur variabel dependen ROE yang 

dipengaruhi secara parsial oleh variabel 

bebas atau variabel independen yaitu DAR, 

DER, dan LTDR. Sehingga untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel 

dependen digunakan uji t dengan model 

persamaan regresi linier Y= a+bX. Tabel 

berikut menunjukkan persamaan liner 

sederhana antara DAR terhadap ROE: 

 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,841a ,707 ,609 ,83391 1,765 

a. Predictors: (Constant), LTDR, DER, DAR 

b. Dependent Variable: ROE 



 

Tabel 6.  

Hasil Uji Analisis Regresi Linier DAR 

Terhadap ROE 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) -1,726 1,630 

DAR -2,982 1,335 

a. Dependent Variable: ROE 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 6 di 

atas, maka dapat dibuat model persamaan 

regresi linear sederhana sebagai berikut: 

ROE = -1,726 – 2,982 DAR 

Interpretasi dari persamaan model 

regresi linier sederhana di atas adalah nilai 

konstanta (a) sebesar -1,726 artinya, jika 

variabel independen yaitu DAR nilainya 

adalah nol,  maka nilai variabel dependen 

yaitu ROE akan bernilai negatif yaitu sebesar 

1,726.Koefisien Regresi DAR sebesar -

2,982, menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan DAR sebesar satu satuan, maka 

ROE akan menurun sebesar 2,982. Tabel 

berikut menunjukkan persamaan liner 

sederhana antara DER terhadap ROE: 

Tabel 7.  

Hasil Uji Analisis Regresi LinierDER 

Terhadap ROE 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 1,202 ,688 

DER -,942 ,855 

a. Dependent Variable: ROE 

 Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 7 di 

atas, maka dapat dibuat model persamaan 

regresi linear sederhana sebagai berikut: 

ROE = 1,202 – 0,942 DER 

Interpretasi dari persamaan model 

regresi linier sederhana di atas adalah nilai 

konstanta (a) sebesar 25,773 artinya, jika 

variabel independen yaitu DER nilainya 

adalah nol,  maka nilai variabel dependen 

yaitu ROE akan bernilai positif yaitu sebesar 

1,202. Koefisien Regresi DER sebesar -

0,942, menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan DER sebesar satu satuan, maka 

ROE akan menurun sebesar 0,942. Tabel 

berikut menunjukkan persamaan liner 

sederhana antara LTDR terhadap ROE: 

Tabel 8.  

Hasil Uji Analisis Regresi Linier 

LTDR Terhadap ROE 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) -1,023 ,890 

LTDR -1,385 ,409 

a. Dependent Variable: ROE 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 8 di 

atas, maka dapat dibuat model persamaan 

regresi linear sederhana sebagai berikut: 

ROE = -1,023 – 1,385 LTDR 

Interpretasi dari persamaan model 

regresi linier sederhana di atas adalah nilai 

konstanta (a) sebesar -1,023, artinya, jika 

variabel independen yaitu LTDR nilainya 

adalah nol,  maka nilai variabel dependen 

yaitu ROE akan bernilai negatif yaitu sebesar 

1,023. Koefisien Regresi LTDR sebesar -

1,385, menunjukkan bahwa setiap 



 

peningkatan LTDR sebesar satu satuan, maka 

ROE akan menurun sebesar 1,385. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis ini menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Dalam 

penelitian ini, peneliti bertujuan untuk 

mengukur variabel dependen ROE yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel 

independen yaitu DAR, DER, dan LTDR. 

Sehingga untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen 

digunakan uji ANOVA (analysis of variance) 

untuk uji statistik F dengan model persamaan 

regresi linier berganda adalah Y = a + b1X1+ 

b2X2 +b3X3. Tabel berikut menunjukkan hasil 

uji regresi linear berganda: 

Tabel 9.  

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Beganda 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 

(Constant) -5,829 2,406 

DAR -6,604 3,322 

DER 3,671 1,501 

LTDR -1,095 ,632 

a. Dependent Variable: ROE 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 9 di 

atas, maka dapat dibuat model persamaan 

regresi linear sebagai berikut: 

ROE = -5,829 – 6,604 DAR + 3,671 DER – 

1,095 LTDR 

Interpretasi dari persamaan model 

regresi linier di atas adalah nilai konstanta (a) 

sebesar -5,829 artinya, jika variabel 

independen yaitu DAR, DER, dan LTDR 

nilainya adalah nol,  maka nilai variabel 

dependen yaitu ROE akan bernilai negatif 

yaitu sebesar 5,829.Koefisien Regresi DAR 

sebesar -6,604, menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan DAR sebesar satu satuan, maka 

ROE juga akan turun sebesar 6,604 dengan 

asumsi bahwa variabel independen lainnya 

dalam model regresi ini nilainya tetap. 

Koefisien Regresi DER sebesar 3,671, 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan DER 

sebesar satu satuan, maka ROE akan naik 

sebesar 3,671 dengan asumsi bahwa variabel 

independen lainnya dalam model regresi ini 

nilainya tetap. Koefisien Regresi LTDR 

sebesar -1,095, menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan LTDR sebesar satu satuan, maka 

ROE akan menurun sebesar 1,095 dengan 

asumsi bahwa variabel independen lainnya 

dalam model regresi ini nilainya tetap. 

Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis bertujuan untuk 

menjawab sementara mengenai rumusan 

masalah yang belum dibuktikan 

kebanarannya. Pengujian hipotesis terdiri 

dari analisis determinasi dan uji koefisien 

secara parsial (uji t) dan simultan (uji F). 

1. Analisis Koefisien Determinasi Parsial 

Analisis Koefesien Determinasi (R2) 

bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol sampai 

dengan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Berikut 

ini adalah hasil perhitungan analisis 

koefesien determinasi antara DAR 

terhadap ROE: 

 

 

 

 



 

Tabel 10. 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi Parsial 

Variabel Independen R r Square 

DAR ,559a ,312 

DER ,316a ,100 

LTDR ,714a ,510 

Dependen Variabel: ROE 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

BerdasarkanTabel 10 di atas 

menjelaskan tentang ringkasan model 

antara lain: 

a. r menunjukkan nilai korelasi parsial, 

yaitu korelasi antara satu variabel 

independen terhadap variabel 

dependen. Nilai r berkisar antara 0 

sampai 1, jika mendekati 0 maka 

hubungan semakin lemah. Koefisien 

korelasi antara DAR dengan ROE 

bernilai 0,559, yang artinya terjadi 

hubungan yang sedang antara DAR 

terhadap ROE. rSquare (r2) atau 

kuadrat dari r, yaitu menunjukkan 

koefisien determinasi. Angka ini 

akan diubah ke bentuk persen, yang 

artinya presentase sumbangan 

pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Nilai r2 

DAR terhadap ROEsebesar 0,312 

artinya presentase sumbangan 

pengaruh DAR terhadap ROE 

sebesar 31,20 % sedangkan sisanya 

sebesar 68,80% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

b. Koefisien korelasi antara DER 

dengan ROE bernilai 0,316, yang 

artinya terjadi hubungan yang lemah 

antara DER terhadap ROE. Nilai r2 

DER terhadap ROE sebesar 0,100 

artinya presentase sumbangan 

pengaruh DER terhadap ROE 

sebesar 10,00 % sedangkan sisanya 

sebesar 90,00 % dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

c. Koefisien korelasi antara LTDR 

dengan ROE bernilai 0,714, yang 

artinya terjadi hubungan yang kuat 

antara LTDR terhadap ROE. Nilai r2 

LTDR terhadap ROE sebesar 0,510 

artinya presentase sumbangan 

pengaruh LTDR terhadap ROE 

sebesar 51,00% sedangkan sisanya 

sebesar 49,00% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

2. Analisis Koefisien Determinasi Simultan 

Analisis Koefesien Determinasi (R2) 

secara simultan bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel 

dependen. Berikut ini adalah hasil 

perhitungan analisis koefesien 

determinasiantara DAR, DER, dan 

LTDR secara bersama-sama terhadap 

ROE: 

Tabel 11. 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 ,841a ,707 ,609 

a. Predictors: (Constant), LTDR, DER, DAR 

b. Dependent Variable: ROE 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Dari Tabel 11 di atas menjelaskan 

tentang ringkasan model antara lain: 

a. R menunjukkan nilai korelasi 

berganda, yaitu korelasi antara dua 

atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen. Nilai R 

berkisar antara 0 sampai 1, jika 

mendekati 0 maka hubungan 

semakin lemah. Angka R yang 

didapat yaitu 0,841, artinya korelasi 



 

antara variabel DAR, DER, dan 

LTDR terhadap ROE sebesar 0,841. 

Hal ini berarti terjadi hubungan 

yang sangat kuat antara DAR, DER, 

dan LTDR terhadap ROE. 

b. R Square (R2) atau kuadrat dari R, 

yaitu menunjukkan koefisien 

determinasi. Angka ini akan diubah 

ke bentuk persen, yang artinya 

presentase sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap 

variabel dependen, nilai R2 sebesar 

0,707 artinya presentase sumbangan 

pengaruh DAR, DER, dan LTDR 

terhadap ROEsebesar 70,70% 

sedangkan sisanya sebesar 29,30% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji 

t) 

Uji t digunakan untuk menguji secara 

parsial variable independen terhadap 

veriabel dependen. Hasil uji t dapat 

dilihat pada tabel coefficients pada 

kolom Sig. (significance). Jika 

probabilitas nilai t atau signifikasi < 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Tabel 

berikut menunjukkan hasil Uji t antara 

DAR, DER, dan LTDR terhadap ROE. 

Tabel 12.  

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model T Sig. 

1 

DAR -1,988 ,078 

DER 2,445 ,037 

LTDR -1,734 ,117 

a. Dependent Variable: ROE 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

Berdasarkan Tabel 12 di atas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Nilai signifikasi antara DAR 

terhadap ROE sebesar 0,078> 0,05. 

Hal tersebut berarti tidak terdapat 

pengaruh secara parsial antara DAR 

terhadap ROE, dengan demikian 

Hipotesis penelitian 1 (H1) ditolak. 

b. Nilai signifikansi antara DER 

terhadap ROE sebesar 0,037< 0,05. 

Hal tersebut berarti terdapat 

pengaruh secara parsial antara DER 

terhadap ROE, dengan demikian 

Hipotesis penelitian 2 (H2) diterima. 

c. Nilai signifikansi antara LTDR 

terhadap ROE sebesar 0,117> 0,05. 

Hal tersebut berarti tidak terdapat 

pengaruh secara parsial antara 

LTDR terhadap ROE, dengan 

demikian Hipotesis penelitian 3 

(H3) ditolak. 

4. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan 

(Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji secara 

bersama-sama seluruh variabel. Hasil uji 

F dapat dilihat pada tabel coefficients 

pada kolom Sig. (significance). Jika 

probabilitas nilai F atau signifikasi < 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. 

Dasar pengambilan keputusan:  

a. Jika sig<0,05, maka Ho ditolak 

berarti variabel Leverage Keuangan 

berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

b. Jika sig>0,05, maka Ho diterima 

berarti variabel Leverage Keuangan 

tidak berpengaruh terhadap 

Profitabilitas. 

Tabel berikut menunjukkan hasil Uji F 

antara Leverage Keuangan terhadap 

Profitabilitas. 

 



 

Tabel 13. 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 15,079 3 5,026 7,228 ,009b 

Residual 6,259 9 ,695   

Total 21,337 12    

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (Constant), LTDR, DER, DAR 

Sumber: Hasil Olahan SPSS 

 Berdasarkan Tabel 13 di atas dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan antara LTDR, DER, dan DAR 

terhadap ROE atau dengan kata lain berarti 

terdapat pengaruh antara Leverage Keuangan 

terhadap Profitabilitas. Hal tersebut 

disebabkan karena nilai signifikasi Uji F 

lebih kecil dari 0,05 (0,009< 0,05), maka 

Hipotesis penelitian 4 (H4) diterima. 

Interprestasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, variabel independen (Leverage 

Keuangan) yang dicerminkan oleh DAR, 

DER, dan LTDR berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen 

(Profitabilitas) yang dicerminkan oleh ROE. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Financial Leverage 

Terhadap Profitabilitas (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)” 

yang dilakukan oleh Herdiani, 2012, 

Universitas Brawijaya Malang. Variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

Financial Leverage sebagai variabel 

independen dengan operasional variabel yang 

terdiri dari Degree of Financial Leverage 

(DFL), The Debt Ratio (DR), The Debt 

Equity Ratio (DER), dan Time Interest 

Earned Ratio (TIER). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Profitabilitas 

dengan operasional variabel yaitu Return on 

Equity (ROE). Hasil analisis secara simultan 

menunjukkan nilai F-hitung sebesar 50,236 

dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,000. 

Jadi, variabel DFL, DR, DER, dan TIER 

secara simultan (bersama-sama) signifikan 

pengaruhnya terhadap ROE. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

secara parsial hanya DER yang berpengaruh 

terhadap ROE sedangkan DAR dan LTDR 

tidak berpengaruh. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan penelitian Herdiani (2012) dengan 

judul, “Pengaruh Financial Leverage 

Terhadap Profitabilitas (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)”. 

Hasil analisis secara parsial menunjukkan t-

hitung untuk LTDR -0,644, DR -2.152, DER 

9,617, dan TIER 5,651 dengan nilai t-tabel 

sebesar 2,039. Taraf signifikasi untuk LTDR 

0,524, DR 0,039, DER 0,000, dan TIER 

0,000. Jadi, LTDR secara parsial negatif dan 

tidak signifikan pengaruhnya terhadap ROE. 

DR secara parsial negatif dan signifikan 

pengaruhnya terhadap ROE. DER dan TIER 

secara parsial positif dan signifikan 

pengaruhnya terhadap ROE. Perbedaan hasil 

penelitian ini dapat disebabkan salah satunya 

oleh perbedaan objek penelitian serta jumlah 

sampel yang diambil. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penulis melakukan penelitian mengenai 

pengaruh Leverage keuangan terhadap 

Profitabilitas Pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk. dengan 

menggunakan data laporan keuangan tahunan 

yang telah diaudit yaitu untuk periode 2004-

2016. Variabel independen Leverage 

keuangan dalam penelitian ini diproksikan 

oleh DAR, DER, dan LTDR, variabel 

dependen Profitabilitas diproksikan oleh 



 

ROE. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

d. Secara parsial DAR terhadap ROE 

memiliki persamaan regresi linear yaitu 

ROE = -1,726 – 2,982 DAR, artinya, jika 

variabel independen yaitu DAR nilainya 

adalah nol,  maka nilai variabel 

dependen yaitu ROE akan bernilai 

negatif yaitu sebesar 1,726. Koefisien 

Regresi DAR sebesar -2,982, 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

DAR sebesar satu satuan, maka ROE 

akan menurun sebesar 2,982. Nilai 

signifikasi antara DAR terhadap ROE 

sebesar 0,078>0,05. Hal tersebut berarti 

tidak terdapat pengaruh secara parsial 

antara DAR terhadap ROE, dengan 

demikian Hipotesis penelitian 1 (H1) 

ditolak. Koefisien korelasi antara DAR 

dengan ROE bernilai 0,559, yang artinya 

terjadi hubungan yang sedang antara 

DAR terhadap ROE. Nilai r2 atau 

koefisien determinasi antara DAR 

terhadap ROE sebesar 0,312 artinya 

presentase sumbangan pengaruh DAR 

terhadap ROE sebesar 31,20 % 

sedangkan sisanya sebesar 68,80% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

e. Secara parsial DER terhadap ROE 

memiliki persamaan regresi linear yaitu 

ROE = 1,202 – 0,942 DER, artinya jika 

variabel independen yaitu DER nilainya 

adalah nol,  maka nilai variabel 

dependen yaitu ROE akan bernilai positif 

yaitu sebesar 1,202. Koefisien Regresi 

DER sebesar -0,942, menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan DER sebesar 

satu satuan, maka ROE akan menurun 

sebesar 0,942. Koefisien regresi negatif 

menunjukkan DER berpengaruh negatif 

terhadap ROE. Nilai signifikasi antara 

DER terhadap ROE sebesar 0,037< 0,05. 

Hal tersebut berarti terdapat pengaruh 

secara parsial antara DER terhadap 

ROE, dengan demikian Hipotesis 

penelitian 2 (H2) diterima.Koefisien 

korelasi antara DER dengan ROE 

bernilai 0,316, yang artinya terjadi 

hubungan yang lemah antara DER 

terhadap ROE. Nilai r2 DER terhadap 

ROE sebesar 0,100 artinya presentase 

sumbangan pengaruh DER terhadap 

ROE sebesar 10,00 % sedangkan sisanya 

sebesar 90,00 % dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

f. Secara parsial LTDR terhadap ROE 

memiliki persamaan regresi linear yaitu 

ROE = -1,023 – 1,385 LTDR, artinya, 

jika variabel independen yaitu LTDR 

nilainya adalah nol,  maka nilai variabel 

dependen yaitu ROE akan bernilai 

negatif yaitu sebesar 1,023. Koefisien 

Regresi LTDR sebesar -1,385, 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

LTDR sebesar satu satuan, maka ROE 

akan menurun sebesar 1,385. Nilai 

signifikansi antara LTDR terhadap ROE 

sebesar 0,117>0,05. Hal tersebut berarti 

tidak terdapat pengaruh secara parsial 

antara LTDR terhadap ROE, dengan 

demikian Hipotesis penelitian 3 (H3) 

ditolak. Koefisien korelasi antara LTDR 

dengan ROE bernilai 0,714, yang artinya 

terjadi hubungan yang kuat antara LTDR 

terhadap ROE. Nilai r2 LTDR terhadap 

ROE sebesar 0,510 artinya presentase 

sumbangan pengaruh LTDR terhadap 

ROE sebesar 51,00% sedangkan sisanya 

sebesar 49,00% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

g. Secara simultan DAR, DER, dan LTDR 

terhadap ROE memiliki persamaan 

regresi linear yaitu ROE = -5,829 – 

6,604 DAR + 3,671 DER – 1,095 LTDR, 

artinya nilai konstanta (a) sebesar -5,829 

berarti jika variabel independen yaitu 

DAR, DER, dan LTDR nilainya adalah 

nol,  maka nilai variabel dependen yaitu 

ROE akan bernilai negatif yaitu sebesar 

5,829.Koefisien Regresi DAR sebesar    



 

-6,604, menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan DAR sebesar satu satuan, 

maka ROE juga akan turun sebesar 

6,604 dengan asumsi bahwa variabel 

independen lainnya dalam model regresi 

ini nilainya tetap. Koefisien Regresi 

DER sebesar 3,671, menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan DER sebesar satu 

satuan, maka ROE akan naik sebesar 

3,671 dengan asumsi bahwa variabel 

independen lainnya dalam model regresi 

ini nilainya tetap. Koefisien Regresi 

LTDR sebesar -1,095, menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan LTDR sebesar 

satu satuan, maka ROE akan menurun 

sebesar 1,095 dengan asumsi bahwa 

variabel independen lainnya dalam 

model regresi ini nilainya tetap. Nilai 

signifikansi Uji F lebih kecil dari 0,05 

(0,009 > 0,05), maka Hipotesis 

penelitian 4 (H4) diterima, Terdapat 

pengaruh secara simultan antara LTDR, 

DER, dan DAR terhadap ROE atau 

dengan kata lain berarti terdapat 

pengaruh antara Leverage Keuangan 

terhadap Profitabilitas. Nilai R2 sebesar 

0,707 artinya presentase sumbangan 

pengaruh DAR, DER, dan LTDR 

terhadap ROE sebesar 70,70% 

sedangkan sisanya sebesar 29,30% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis serta 

simpulan yang telah diuraikan, maka saran 

yang dapat diberikan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak perusahaan 

Setelah melakukan penelitian terhadap 

PT. Ultrajaya Tbk. peneliti menyarankan 

agar perusahaan lebih 

mempertimbangkan dalam mengambil 

keputusan tentang pendanaan yang 

terkait dengan leverage keuangan dalam 

hal ini utang, perusahaan perlu terus 

memperhatikan efektivitas dan efisiensi 

dari besar kecilnya komposisi utang 

tersebut dalam menghasilkan profit bagi 

perusahaan karena akan selalu ada trade 

off antara return dan risk  bagi 

perusahaan, dimana penambahan utang 

selain membantu pendanaan bagi 

perusahaan akan tetapi juga disisi lain 

akan meningkatkan risiko dari 

perusahaan tersebut. Proporsi utang 

harus didasarkan perhitungan yang tepat, 

agar penggunaan financial leverage 

menguntungkan bagi perusahaan maka 

keuntungan perusahaan harus lebih besar 

dari beban bunganya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya 

dapat meneliti lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan, dengan 

menambahkan variabel lain seperti 

likuiditas. Serta menambahkan sampel 

penelitian agar cakupan penelitian lebih 

luas dan mendalam. 
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