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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 

LIKUIDITAS, DAN REPUTASI TERHADAP LEVERAGE PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2016-2019 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, dan reputasi terhadap leverage perusahaan manufaktur. 

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah purposive sampling 

dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 252 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regeresi linear berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan,dan  reputasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap leverage perusahaan manufaktur. Sedangkan profitabilitas, 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap leverage perusahaan manufaktur. 

 

Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, reputasi, leverage 

 

Abstract 

The purpose of this study was to analyze the effect of firm size, profitability, 

liquidity, and reputation on the leverage of manufacturing companies. The method 

used to determine the sample is purposive sampling with the number of samples 

used is 252 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

(IDX) for the 2016-2019 period. The data analysis technique used is multiple linear 

regression analysis. The results of this study indicate that company size and 

reputation have no significant effect on the leverage of manufacturing companies. 

While profitability, liquidity has a significant effect on the leverage of 

manufacturing companies. 

 

Keywords: firm size, profitability, liquidity ,reputation , leverage 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan dalam menjalankan bisnis baik di bidang jasa atau produksi pasti 

mengharapkan hasil yang baik bagi perusahaan dan berusaha agar tercapainya 

tujuan perusahaan. Apalagi saat ini persaingan di dunia bisnis makin hari semakin 

ketat baik dari perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Banyak perusahaan 

yang terus melakukan inovasi agar perusahaan lebih unggul dalam hal persaingan 

produk maupun jasa yang ditawarkan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan 

dalam melakukan inovasi tentunya membutuhkan modal untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Kebutuhan modal bisa didapat dari berbagai sumber yang ada. 

Modal sendiri terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber dana dari internal atau 
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eksternal. Sumber dana internal yaitu dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri, 

sedangkan eksternal merupakan dana yang berasal dari luar perusahaan seperti 

hutang.  

Modal adalah bagian terpenting dalam suatu perusahaan,tanpa adanya 

modal sebuah perusahaan tidak akan bisa berjalan dan mendapat keuntungan seperti 

tujuannya.Modal memiliki peranan penting dalam masalah pembiayaan 

perusahaan.Pada umumnya modal terbagi menjadi dua yaitu modal dari internal 

perusahaan dan modal dari eksternal perusahaan.Di Indonesia lebih banyak 

perusahaan terbuka dengan tujuan mendapat asupan modal dari eksternal 

perusahaan untuk mengurangi beban pembiayaan perusahaan itu sendiri.Dalam 

penetapan modal pun perlu analisis yang matang sebelum menentukan keputusan 

modal yang akan digunakan yang sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. 

Dalam menjalankan sebuah perusahaan sebenarnya banyak cara agar 

perusahaan dapat memperoleh dana atau modal untuk pembiayaan perusahaan, cara 

yang banyak digunakan perusahaan di Indonesia yaitu dengan cara mengubah status 

menjadi perusahaan terbuka agar mendapat dana tambahan dari para investor untuk 

menjalankan perusahaan.Atau dapat juga dengan leverage atau utang untuk 

meminimalisir terjadinya kerugian yang besar secara langsung. Leverage sering 

diartikan sebagai utang,utang perusahaan yang digunakan untuk menjalankan atau 

untuk membiayai asset perusahaan yang berhubungan dengan operasional dengan 

tujuan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Cara ini banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan yang memiliki biaya operasional dalam skala besar agar 

mengurangi biaya perusahaan. 

Leverage adalah alat yang digunakan untuk mengukur seb erapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan 

yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi berarti sangat tergantung pada 

pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai 

tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. 

Dengan demikian, tingkat leverage perusahaan, menggambarkan risiko keuangan 

perusahaan. Perusahaan yang memilih utang sebagai pendanaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional, maka perusahaan tersebut harus memiliki suatu 
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hal yang dapat dijadikan jaminan. Aset berwujud dari suatu perusahaan dapat 

dianggap mewakili jaminan nyata yang dapat perusahaan tawarkan pada kreditur. 

Tingkat utang akan naik seiring dengan peningkatan jaminan yang ditawarkan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang timbul dari kontrak utang (Chung, 

1993; Rajan dan Zingales, 1993) 

Bedasarkan uraian diatas,saya menjadi tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Reputasi 

Terhadap Leverage pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019)”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

pengaruh dari Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Reputasi terhadap 

Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

2. METODE 

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengujian 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber pada laporan 

keuangan dan laporan berkelanjutan perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh Ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan reputasi terhadap 

leverage perusahaan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan berkelanjutan selama 

tahun (2016-2019). Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan 

2.1 Variabel Penelitian 

2.1.1 Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung 

pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Menurut Ali (2011) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝐿𝐸𝑉 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
        (1) 
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2.1.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan berkaitan dengan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran 

perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan 

menengah dan perusahaan besar. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka 

semakin tinggi tingkat utang, karena perusahaan yang besar menyediakan informasi 

yang lebih lengkap terhadap pasar, sehingga tingkat asimetri informasi berkurang. 

Menurut Adeliana (2020) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = LN (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡)       (2) 

2.1.3 Profitabilitas 

Profitabilitas dapat diukur dengan Return On Asset (ROA) yaitu salah satu rasio 

profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu. Menurut Kusumawati, 

et al (2018) Return On Asset dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡(𝑅𝑂𝐴) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
     (3) 

2.1.4 Likuiditas 

Likuiditas dapat diukur dengan Current Ratio yang mana rasio ini didapat dari 

pembagian antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio ini mampu 

mengukur kemampuan entitas dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. 

Menurut Kusumawati, et al (2018),dan Qureshi,et al(2012) untuk menghitung 

current ratio dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
     (4) 

2.1.5 Reputasi 

Reputasi perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan tingkat utang,perusahaan 

dengan reputasi yang baik pasti akan lebih dikenal di pasar. Menurut Lyna Yuliana 

(2017)untuk menghitung reputasi menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝐸𝑃 = log (𝑈𝑚𝑢𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛)      (5) 

2.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan karakteristik variabel dengan ukuran berupa frekuensi, tendensi 
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sentral (rata-rata, median, modus), disperse (deviasi standar dan varian) dan 

koefisien korelasi antar variabel penelitian. 

2.3 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta 

menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pengujian asumsi klasik penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedadisitas. 

2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam menguji hal-hal yang mempengaruhi leverage dapat digunakan model 

analisis regresi linear berganda (multiple regression). Metode ini memiliki fungsi 

untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽2𝑅𝑂𝐴 + 𝛽3𝐶𝑅 + 𝛽4𝑅𝐸𝑃 + 𝜖    (6) 

 

Keterangan: 

Y  = Leverage Perusahaan 

𝛼                    = Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 = Koefisien regresi berganda 

SIZE  = Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen 

ROA  = Return On Assets sebagai variabel independen 

CR  = Current Ratio sebagai variabel independen 

REP  = Reputasi sebagai variabel independen 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 181 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan 
keuangan secara berturut-turut selama periode 2016-2019 

(44) 

3. Perusahaan yang laporan keuangan tidak disajikan dalam bentuk 

rupiah 

(30) 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2016-

2019 

(37) 

Sampel yang memenuhi kriteria 70 

Total sampel penelitian 70 x 4 tahun 280 

Data Outlier (28) 

Total data observasi yang diolah 252 
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3.1    Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

Ukuran 

Perusahaan (X1) 
252 

25,215

573312

198085 

33,494

532966

225850 

28,7582

4902459

8950 

1,56740773749

3442 

Profitabilitas 

(X2) 
252 

,00052

580631

2458 

,30022

927064

2990 

,073161

1443514

40 

,059218462273

305 

Likuiditas (X3) 252 

,64861

004761

0947 

9,6214

515300

25800 

2,56203

9674131

222 

1,77647689575

3755 

Reputasi (X4) 252 

1,0413

926851

58230 

2,0253

058652

64770 

1,60133

1131383

716 

,162971630212

233 

Leverage (Y) 252 

-

2,0554

123423

94510 

3,7880

355477

89270 

,791150

6107339

43 

,675117647189

130 

Valid N 

(listwise) 
252     

 

a. Leverage Perusahaan memiliki nilai minimal sebesar -2.21 terletak pada PT 

Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) tahun 2017, dan nilai maksimal 

sebesar 5.44 terletak pada PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA) tahun 2016. Nilai 

rata-rata (mean) yang dihasilkan dari 252 sampel dalam kurun waktu empat 

tahun adalah sebesar 0.86 dan standar deviasi sebesar 0.85. 

b. Profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA) memiliki nilai 

minimal sebesar 0,00 yang terdapat pada PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) tahun 

2019 dan nilai maksimal sebesar 0.96 terletak pada PT Handjaya Mandala 

Sampoerna Tbk (HMSP) tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan 

dari 252 sampel dalam kurun waktu empat tahun adalah sebesar 0.09 dengan 

standar deviasi sebesar 0.11. 

c. Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) memiliki nilai minimal 

sebesar 0.61 yang terdapat pada PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT) tahun 

2016 dan nilai maksimal sebesar 21.70 terletak pada PT Delta Djakarta Tbk 

(DLTA) tahun 2017. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan dari 252 sampel 



  

7 

 

dalam kurun waktu empat tahun adalah sebesar 2.59 dengan standar deviasi 

sebesar 2.22. 

d. Ukuran Perusahaan yang diukur dengan Size (SIZE) memiliki nilai minimal 

sebesar 25.21 terletak pada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) 

tahun 2017 dan nilai maksimal sebesar 33.49 terletak pada PT Indal Alumunium 

Industry Tbk (ASII) tahun 2017. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan dari 252 

sampel dalam kurun waktu empat tahun adalah sebesar 28.71 dengan standar 

deviasi sebesar 1.59. 

e. Reputasi yang diukur dengan Reputation (REP) memiliki nilai minimal sebesar 

0.30 terletak pada PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) tahun 2019 dan nilai 

maksimal sebesar 2.03 terletak pada PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 

(HMSP) tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan dari 252 sampel 

dalam kurun waktu empat tahun adalah sebesar 1.59 dan standar deviasi sebesar 

0.22. 

3.2 Pengujian Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Central Limit 

Theorem (CLT) yaitu apabila jumlah observasi cukup besar(n>30), maka asumsi 

normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003) 

3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

 Collinearity 

Statistic 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Ukuran Perusahaan 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Reputasi 

.841 

.685 

.729 

.847 

1.189 

1.461 

1.372 

1.181 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

 

Dengan melihat tabel di atas, masing-masing variabel yaitu Ukuran perusahaan 

(SIZE), profitabilitas (return on asset), likuiditas (current ratio), reputasi (REP) , 

dan leverage (LEV) menunjukkan bahwasannya nilai tolerance lebih dari 0,10 dan 

nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak 

terjadi multikolinearitas. 
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3.2.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

 Unstandardized Residual 

Asymp Sig. (2-tailed) 1.000 

 

Apabila hasil output Asymp.Sig.(2-tailed) menunjukkan nilai > 0,05 maka tidak 

terjadi autokorelasi.  

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
Unstandardized 

Residual 
Keterangan 

Ukuran Perusahaan .419 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Profitabilitas .059 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Likuiditas .051 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Leverage .413 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

Dari hasil uji heteroskedastisitas melalui uji spearman rho, nilai signifikansi dari 

masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel diatas tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. 

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .597 .711  .839 .000 

 Ukuran Perusahaan 

(X1) 

.022 .024 .051 .898 .000 

 Profitabilitas(X2) -2.755 .714 -.242 -3.860 .696 

 Likuiditas (X3) -.164 .023 -.431 -7.104 .052 

 Reputasi (X4) .117 .233 .028 .501 .000 

 

Berdasarkan data tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

𝐋𝐄𝐕 =0,597 + 0,022SIZE – 2,755ROA – 0,164CR + 0,117REP + e  (7) 

Dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai 𝛼 = 0,022, Artinya apabila variabel ukuran perusahaan (SIZE),  

profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), dan reputasi (REP)sama dengan nol (0) 

atau tidak mengalami perubahan maka nilai leverage (LEV) sebesar 0,022 



  

9 

 

b. Nilai 𝛽1 = 0,022, Artinya apabila ukuran perusahaan (SIZE) mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka akan menyebabkan peningkatan leverage 

sebesar 0,022. 

c. Nilai 𝛽2 = −2.774, Artinya apabila Return On Asset (ROA) mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka akan menyebabkan penurunan leverage 

(LEV) sebesar -2,774. 

d. Nilai 𝛽3 =– 0,164, Artinya apabila Current ratio (CR) mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan menyebabkan penurunan leverage (LEV) 

sebesar– 0,164. 

e. Nilai 𝛽4 = 0,117, Artinya apabila reputasi (REP) mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan menyebabkan peningkatan leverage 

(LEV)sebesar 0,117. 

3.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Uji T 

Tabel 7. Hasil Uji T 

Model t Sig. Keterangan 

1 (Constant) .839 .402  

 Ukuran Perusahaan (X1) .898 .370 Tidak Signifikan 

 Profitabilitas (X2) -3.860 .000 Signifikan 

 Likuiditas (X3) -7.104 .000 Signifikan 

 Reputasi (X4) .501 .617 Tidak Signifikan 

 

Adapun interpretasi hasil uji t sebagai berikut: 

a. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan 

(SIZE)  memiliki nilai signifikansi 0,370 > 0,05. Hal ini berarti bahwa H1 tidak 

diterima atau ukuran perusahaan (SIZE) secara parsial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019.  

b. Variabel Profitabilitas (ROA) 

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) 

memiliki nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H2 diterima atau 

profitabilitas (ROA) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016-2019. 

c. Variabel Likuiditas (CR) 

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa likuiditas (CR) 

memiliki nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H3 diterima atau 

likuiditas (CR) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap leverage 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2016-2019. 

d. Variabel Reputasi (REP) 

Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa Reputasi (REP)  

memiliki nilai signifikansi 0,617 > 0,05. Hal ini berarti bahwa H4 tidak diterima 

atau reputasi (REP) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016-2019.  

3.4.2 Uji F 

Tabel 8. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38.327 4 9.582 16.278 .000b 

 Residual 161.871 275 .589   

 Total 200.198 279    

 

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai signikansi uji F adalah sebesar 0,000 

yang mana nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan (SIZE),  profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), reputasi (REP) 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap leverage. 

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .438a .191 .180 .767216511073394 

 

Dengan melihat hasil uji koefisien determinasi di atas diketahui adjusted R Square 

sebesar 0,180 atau 18% yang artinya bahwa 18% besarnya variasi leverage dapat 

dijelaskan oleh variable ukuran perusahaan (SIZE),  profitabilitas (ROA), likuiditas 

(CR), reputasi (REP), leverage (LEV) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Sedangkan sisanya sebesar 82% (100%-

18%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Leverage 

Hasil uji tabel 8 pada tabel di atas menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan (SIZE)  

memiliki nilai signifikansi 0,370 > 0,05. Hal ini berarti bahwa H1 tidak diterima 

atau ukuran perusahaan (SIZE) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016-2019.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lyna Yuliana 

(2017), Matsaid Budi Reksono (2021). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sisca Shanthana (2020), A. Kadim (2019), Tita 

Deitiana (2017). 

3.5.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Leverage 

Hasil uji tabel 8 pada tabel di atas menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) 

memiliki nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H2 diterima atau 

profitabilitas (ROA) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap leverage 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-

2019. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tita 

Deitiana (2017), Sisca Shanthana (2020). 

3.5.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Leverage 

Hasil uji tabel 8 pada tabel di atas menunjukkan bahwa likuiditas (CR) memiliki 

nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H3 diterima atau likuiditas (CR) 

secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap leverage pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lyna Yuliana (2017),Matsaid Budi Reksono (2021),Joshua Hendra Edward (2017). 

3.5.4 Pengaruh Reputasi Terhadap Leverage 

Hasil uji tabel 8 pada tabel di atas menunjukkan bahwa reputasi (REP)  memiliki 

nilai signifikansi 0,617 > 0,05. Hal ini berarti bahwa H4 tidak diterima atau reputasi 



  

12 

 

(REP) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap leverage pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lyna Yuliana (2017). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hal-hal yang mempengaruhi leverage pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap leverage. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan (SIZE) 0,370 > 0,05 

sehingga H1 tidak diterima atau ditolak.  

b. Profitabilitas berpengaruh terhadap leverage. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi variabel profitabilitas (ROA) 0,000 <  0,05, sehingga H2 diterima.  

c. Likuiditas berpengaruh terhadap leverage. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi variabel likuiditas (CR) 0,000 < 0,05 sehingga H3 diterima. 

d. Reputasi tidak berpengaruh terhadap leverage. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi variabel reputasi (REP) 0,617 > 0,05, sehingga H4 tidak diterima 

atau ditolak. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan saran sebagai 

berikut: 

a. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meneliti data perusahaan lain dengan 

ruang lingkup yang lebih luas. 

b. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan periode tahun 

perusahaan, sehingga jumlah sampel yang digunakan lebih banyak dan beragam 

untuk menunjang hasil penelitian yang lebih relevan dan maksimal.  

c. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memilih proksi yang lebih dianjurkan 

untuk mengukur variabel yang diteliti. 

d. Penelitian berikutnya diharapkan dapat dilengkapi dengan variabel-variabel 

independen lain untuk mengetahui pengaruhnya lebih lanjut. 
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