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ABSTRACT
This study iexamines and ianalyzes the ieffect of icompany size iwith liquidity
variables, isales igrowth and icompany age. The ipopulation in ithis istudy iare
imining companies listed i on the Indonesia i Stock Exchange for the 2016-2018 period. The
isample selection technique used ipurposive isampling and obtained 20 icompany isamples
iover a period of 3 years in order to obtain 60 sample companies. The data analysis method
used ink ithis istudy isi ipanel idata regressioni . iHypothesis testing is idone iusing ithe t test
iand thei F itest. The ipanel data iregression test results ishow that isimultaneously the isize
of the companyi with the iliquidity control variable, isales growth and company iage have an
influencei on profitability. iWhile ipartially ithe ivariables ithat have a significant effect the
profitability are the size of the company, liquidity, and isales growth. iWhile the icompany
age, ivariable does not isignificantly affect the iprofitability.
icontrol

Keywordsi: iCompany Size, iLiquidity, iProfitability.
IABSTRAK

Penelitian ini ibertujuan iuntuk menguji dan imenganalisis ipengaruh iukuran
perusahaani dengan ivariabel kontrol likuiditas, ipertumbuhan ipenjualan dan iumur
perusahaan. iPopulasi dalam ipenelitian ini iadalah iperusahaan ipertambangan yang
terdaftar di iBursa iEfek iIndonesia periode 2016-2018. Teknik ipemilihan sampeli
imenggunakan ipurposive sampling dan idiperoleh 20 isampel iperusahaan dengani kurun
waktu 3 tahun isehingga didapat 60 isampel iperusahaan. iMetode analisis idata yang
idigunakan dalam ipenelitian ini adalah iregresi idata ipanel. Pengujian ihipotesis idilakukan
idengan iimenggunakan uji t dan uji F. iHasil uji regresi idata panel imenunjukkan bahwa
isecara ibersamaan iukuran iperusahaan dengan variabel kontroli likuiditasi, pertumbuhan
penjualani dan umur iperusahaan mempunyai ipengaruh iterhadap profitabilitas.
Sedangkan secara iparsial ivariabel yang berpengaruh isecara isignifikan terhadap
iprofitabilitas iadalah iukuran perusahaan ilikuiditas, ipertumbuhan ipenjualan. Sedangkan
ivariabel iumur perusahaan itidak signifikan imempengaruhi iprofitabilitas.
Kata ikunci: iUkurani Perusahaan, iLikuiditas, iProfitabilitas.
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I.

PENDAHULUANi
Seiring dengan imeningkatnya ipersaingan idalam iera iglobalisasi iyang isemakin
setiap iperusahaan dituntut iuntuk mampu imenyesuaikan dengan ikeadaan iyang
terjadi dan imelakukan ipengelolaan iterhadap ifungsi-fungsi penting yangi iada dalam
perusahaani sehinggai iperusahaan idapat lebih iunggul idalam ipersaingan yang akan
dihadapi. iMengingat iperusahaan ipertambangan jugai imemberikan ikontribusi iyang
cukup ibesar ibagi inegara, maka idirasa perlu iuntuk imengkaji iperusahaan
ipertambangani dalam i penelitiani inii.
Duniai ipertambangan Indonesiai imemiliki profil yang sangat luar ibiasa.
Indonesiai imenduduki peringkat i6 ibesar idunia idalam hal kepemilikan ibahan-bahan
tambang. Indonesiai ikaya dengan isumber daya alam khususnya bahan itambang.
Selaini itu, idari potensi ibahan igaliannya iuntuk batu bara, iIndonesia imenduduki
peringkat ke-3 untuk iekspor ibatubara, iperingkat ke-2 untuk iproduksi itimah, peringkat
ke-2 untuk produksi itembaga, iperingkat ke-6 iuntuk iproduksi iemas. iSektor
pertambangani masih jadi iandalan ipemerintah idalam iipenerimaan negara untuk
APBNi. iSektor ini bisa imenyumbangkan iPenerimaan iNegara iiBukan iPajak (PNBP)
imencapai Rp 43 triliun pada akhir tahun ini. iPertambangan merupakan isektor yang
sensitif terhadap perekonomian dunia. Di Indonesia, sektor ipertambangan itermasuki
sektor iyang sangat iberpengaruh iterhadap iperekonomian iIndonesia .
Pada ipenelitian terdahulu terdapat iperbedaan hasil penelitian iuntuk beberapa
variabel yang iberpengaruh terhadap iprofitabilitas, yaitu iukuran iperusahaan
berpengaruh signifikan terhadap iprofitabilitas Isik dan Unal (2017) ididukung oleh
penelitian Juliana dan Melisa (2019) imenunjukan hasil ukuran iperusahaan
berpengaruh isignifikan terhadap profitabilitas. Namum ipenelitian oleh Nurdiana (2018),
Sukmayanti dan Nyoman (2019) hasil ipenelitian berbeda yaitu, iukuran iperusahaan
tidak berpengaruh iterhadap protitabilitas. iPenelitian oleh Nurdiana (2018),
Madushanka dan Jathurika (2018), Anindita dan Elmanizar (2019), imenunjukan
likuiditasi berpengaruh signifikan terhadap iprofitabilitas, hasil tersebut iberlawanan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mahfudz (2018), Novyanny dan
Turangan (2019), imenunjukan hasil likuiditas itidak berpengaruh terhadap iprofitabilitas.
Penelitiani yang dilakukan oleh Supanji dan Susilowati (2018) serta Indomo
(2019) menunjukan ibahwa ipertumbuhan ipenjualan berpengaruh isignifikan terhadap
profitabilitas. Sedangkan penelitian oleh Jamaluddin (2018) menunjukan ihasil yang
berbeda, pertumbuhan ipenjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
Penelitian yang dilakukan oleh Leonard dan Christiawan (2018) serta Juliana dan
Melisa (2019) menunjukan iumur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas. Berbeda dengan penelitian oleh Novyanny dan Turangan (2019),
menunjukan umur iperusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap iprofitabilitas
perusahaan.
Sektor ipertambangan menjadi objek penelitian ini, idikarenakan isektor
pertambangan menjadi isektor primadona di kalangan investor. iPerusahaanperusahaan pertambangan iIndonesia memiliki ikeunggulan kompetitif untuk
memanfaatkan peluang pertumbuhan yang relatif tinggi. iPerusahaan-perusahaan
pertambangan iIndonesia memiliki ikeunggulan kompetitif di pasar iglobal, sebab
Indonesia masuk ikedalam jajaran produsen iterbesar dunia untuk ibeberapa ikomoditas
tambang.
Berdasarkani perbedaan hasil penelitian-penelitianiterdahulu, peneliti bermaksud
untuk menguji iPengaruh iUkuran iPerusahaan terhadap iProfitabilitas dengan ivariabel
kontrol Likuiditas, iPertumbuhan iPerusahaan, dan Umur iperusahaan periode 20162018 pada iperusahaan ipertambangan yang terdaftar di Bursa iEfek Indonesia. Dari
hasil yang didapatkan dapat menjadi ireferensi untuk peningkatan iprofitabilitas
perusahaani di Indonesia sehingga diharapkan dapat imenjaga kestabilan iekonomi di
Indonesia.
majui,
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KAJIANi iPUSTAKAi, iKERANGKA PEMIKIRANi, DAN iHIPOTESISi
Kajian iPustakai
Teorii iSinyal (Signaling Theory )
Signaling Theory merupakan isuatu pengumuman yang di ipublikasikan iagar
memberi isinyal bagi penanam modal untuk mengambil keputusan berinvestasi
(Hartono, 2013). iKeuntungan dan ikerugian yang dihasilkan iperusahaan akan menjadi
berita baik dan buruk dipasar modal, dimana keuntungan akan imemberikan sinyal
positif yang akan menarik investor begitu pula sebaliknya. iProfitabilitas Digunakan
Perusahaan Untuk imenganalisis I iperkembangan ikeuntungan iperusahaan. iSemakin
itinggi iprofit iperusahaan, imaka iakan imemberikan iisinyal ipositif bagi parai iinvestor
ibahwa imereka juga imendapatkan keuntungani darii
iinvestasinya (Tantono dan
Candradewi, 2019). Profitabilitas Digunakan iPerusahaan Untuk imenganalisis
iperkembangan iikeuntungan iperusahaan. iSemakin itinggi iprofit iperusahaan, maka
iakan imemberikan isinyal ipositif bagi parai iinvestor ibahwa imereka juga imendapatkan
keuntungani darii iinvestasinya.
Profitabilitasi
Menurut Kasmir (2015), rasio iprofitabilitas imerupakan rasio untuk imenilai
kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio iprofitabilitas juga
memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. iSemakin baik
rasio ini maka semakin baik imenggambarkan kemampuan tingginya perolehan
keuntungan iperusahaan. iProfitabilitas sangat penting bagi perusahaan karena dapat
mencerminkan keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Tingkat
profitabilitas menggambarkan ikinerja suatu perusahaan yang dilihat dari kemampuan
perusahaan imenghasilkan profit. Tinggi rendahnya profit perusahaan imerupakan
dasar pertimbangan dalam pemilihan tujuan investasi oleh para investor pada
umumnya (Wahyuliza et al., 2018).
Ukuran Perusahaani
Ukurani perusahaan menggambarkani besar kecilnya suatu iperusahaan yang
ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah ipenjualan, rata-rata tingkat ipenjualan dan ratarata total aktiva (Hartono, 2015) . iSemakin besar total aktiva imenunjukkan semakin
besar pula modal yang ditanam, sementara isemakin banyak ipenjualan maka isemakin
banyak juga iperputaran uang dalam perusahaan, dengan demikian iukuran
perusahaan merupakan ukuran atau ibesarnya aset yang dimiliki oleh iperusahaan
(Sukmayanti dan Triaryati, 2019).
Likuditasi
iLikuiditas adalah rasio yang imenggambarkan ikemampuan perusahaan idalam
memenuhi ikewajiban jangka ipendeknya pada saat jatuh tempo (Kasmir, 2015).
Semakin tingginya tingkat likuiditas perusahaan imengidentifikasikan bahwa isemakin
ibanyak
penumpukkani aktivai ilancar yang dimiliki iperusahaan iyang akan
imengakibatkan ipenurunan ijumlah iprofitabilitas iiperusahaan. iSebaliknya iijika
ilikuiditas yang idimiliki iperusahaan isemakin rendah imaka tingkat iprofitabilitas iakan
imeningkat (Tantono dan Candradewi, 2019).
Umur perusahaani
Menurut Juliana dan Melisa (2019), iumur perusahaan imenerminkan seberapa
lama iperusahaan bertahan. iPerusahaani yang sudah ilama berdiri imemilikii
Profitabilitas yang tinggi dibandingkani dengani iperusahaani yang baru isaja iberdiri. Hal
ini karena iPerusahaani yang lebih ilama imemiliki tingkat ipenjualan yang lebih stabil
idan iperusahaan tersebut telah memiliki nama i dii imasyarakat. iSehingga menarik
banyak investor untuk berinvestasiii yang mana hal ini bisa membantu iperusahaani
untuk iberoperasi idan meningkatkann kapasitas iperusahaan yang akan menaikan
iprofitabilitas iiperusahaan (Wibisana dan Mardani, 2017).

Jurnal Riset Akuntansi/Vol 12/No 2/Oktober 2020

Kerangkai iPemikiran
Kerangka ipemikirani iyang idikembangkan dalam ipenelitian ini idisajikan pada
gambar 1 iBerdasarkan igambar 1 imenunjukkan iukuran perusahaani , solvabilitas
berpengaruh terhadap iProfitabilitas dengan variabel ikontrol likuiditas, ipertumbuhan
penjualan idan iumur perusahaan.
Ukuran Perusahaan
(X1)

Profitabilitas
(Y)

•
•
•

Likuiditas
Pertumbuhan
Penjualan
Umur
Perusahaan

Gambari 1
Kerangkai Pemikiran
Hipotesis
Pengaruh ukuran perusahaan terhadapi profitabilitasi
Ukuran perusahan imenggambarkan besar ikecilnya suatu perusahaan. iBesar
kecilnyai iukuran isuatu iperusahaan iakan iberpengaruh iterhadap iprofitabilitas,
semakin besar perusahaan imaka semakin besar pula laba iyang dihasilkan
iperusahaan hal ini akan membuat peningkatan iprofitabilitas pada perusahaan
(Simbolo et al., 2019). Penelitian Isik dan Unal (2017) menunjukan terdapat pengaruh
singnifikan antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, hasil tersebut isama
dengan penelitian Rahmawati dan Mahfudz (2018).
H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh isignifikan iterhadap iProfitabilitas
Pengaruh likuiditas isebagai variabel kontrol terhadap profitabilitas
Likuiditas iperusahaan menunjukan kemampuan isuatu perusahaan iuntuk
mendanai ioperasionali perusahaan dan melunasii kewajiban jangka ipendek yang
harus segera dipenuhi. Likuiditas perusahaan yang tinggi menunjukan ibahwa
perusahaan tersebut memiliki ikeuangan internal yang memadai untuk memenuhi
kewajiban yang bersifat jangka pendeknya yang iberdampak pada iprofitabilitas
(Novyanny dan Turangan, 2019). Hasil ipenelitian Madushanka dan Jathurika (2018),
menyatakan bahwa likuiditas iberpengaruh isignifikan terhadap iprofitabilitas. iHal iini
sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Mahfudz (2018) serta penelitian Anindita dan
Elmanizar (2019).
H2 : Likuiditasi sebagai variabel kontrol berpengaruhi signifikani terhadap iProfitabilitas
Pengaruh pertumbuhan penjualan sebagai variabel kontrol terhadap profitabilitas
Pertumbuhan ipenjualan menggambarkan isejauh mana dan iseberapa ibesar
kemampuani iperusahaan idalam imempertahankan iposisinya didalam industri dan
dalam perkembangan ekonomi secara umum. Setiap perusahaan berusaha mencapai
pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya karena ipertumbuhan ipenjualan yang tinggi
digunakan untuk menilai perkembangan profitabilitas iperusahaan (Novyanny dan
Turangan, 2019). Pertumbuhan ipenjualan berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas dinyatakan ipenelitian oleh Sukadana dan Triaryati (2018). Hasil yang
mendukung adalah ipenelitian Rahmawatii dan Mahfudz (2018), serta ipenelitian
Supanji dan Susilowati (2018).
H3 : Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel kontrol iberpengaruh isignifikan
Terhadapi iProfitabilitas
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Pengaruh umur perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap profitabilitas
Umur perusahaan imencerminkan pengalamani perusahaan. iPerusahaan yang
lebih lama berdiri akan lebihi berpengalaman dan biasanya memiliki kinerja yang sangat
baik, memiliki reputasi yang sangat bagus, sehingga imemungkinkan untuk imemiliki
margin laba yang tinggi. Laba yang tinggi mampu imenaikan iprofitabilitas sebuah
perusahaan (Novyanny dan Turangan, 2019). iPenelitian Juliana dan Melisa (2019)
hasilnya adalah umur perusahaan berpengaruh signifikan iterhadap iprofitabilitas. Hal
yang sama juga dinyatakan oleh penelitian Leonard dan Christiawan (2018).
H4 : Umur Perusahaan isebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan iterhadap
Profitabilitasi

III.

OBJEK DAN METODE PENELITIANI
Objek Penelitianiii
Objek penelitiani adalahi data Laporani Keuangani Perusahaani Pertambangan
i
yang terdaftari di Bursai Efeki Indonesiai periodei 2016-2018.
Jenis Penelitian
penelitian termasuk dalami ipenelitian kuantitatif. Penelitian ikuantitatif
imerupakan imetode ipenelitian yang iberlandaskan pada filsafat positivismei, yang
digunakan iuntuk imeneliti ipopulasi idan isampel itertentu (Sugiyono, 2017). Data
merupakan berasal dari annual report perusahaan pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yang tercatat pada 2016-2018.
Populasii idan Sampling
Populasi dalam ipenelitian iini adalah iperusahaan pertambangan yang terdaftar
di Bursai iEfek iIndonesia iperiode i2016-i2018 yang berjumlah 50 perusahaan. iSampel
penelitian diambili secara purposive sampling , yaitu populasi yang memenuhi kriteria
sampel yang dikehendaki peneliti sesuai dengan ipertimbangan (Sugiyono, 2017).
Dengan ikriteria sebagai berikut :
1. Perusahaani-perusahaani Pertambangani yang terdaftar di iBursa iEfek Indonesia
pada periode 2016-2018.
2. Perusahaani-perusahaan iPertambangan yang terdaftar di iBursa iEfek Indonesia
yang lengkap melaporkan iannual ireport iselama 3 tahun berturut-turut pada
periode 2016-2018.
3. Perusahaan iPertambangan yang tidak keluar (delisting) dari Bursa Efek Indonesia
selama periode pengamatan periode 2016-2018.
4. Perusahaani pertambangani yang iterdaftar di Bursa Efek Indonesia yang
mengalami laba selama iperiode 2016-2018.
Pertimbangan-pertimbangani di atas dibuat iuntuk menghasilkan isampel yang dapat
mewakili kondisi populasi yang isebenarnya.
Variabel Penelitian dan Pengukuranya
Variabel iDependen
profitabilitas
Profitabilitasi di proxy menggunakan iReturn On Asset (ROA) yaitu
menggambarkan bagaimana iperusahaan memperoleh laba melalui itotal aktiva
perusahaan (Rachminiar dan Khairunnisa, 2018). iMenurut Rahmawati dan Mahfudz
(2018), ROA dapat dihitung menggunakan irumus :
iROA =

iLaba Bersihi Setelahi Pajaki
X 100%
iTotal Aktivai

Variabeli Independeni
Ukurani perusahaan
Ukuran perusahani mencerminkan iseberapa ibesarnya asset total yang dimiliki
oleh perusahaan. iDalam penelitian ini Iukuran iperusahaan idihitung idengan inilai
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logaritmai naturali dari total iaset (Rahmawati dan Mahfudz, 2018). iRumus untuk
menghitung iukuran perusahaan adalah (Simbolo et al., 2019) :
Ukuran Perusahaan = 𝐿𝑛_ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
Variabel IKontrol
LikuditasI
ILikuiditas di ukur dengan ICurrent Ratio menggambarkanI tentang jumlah aset
lancar dengan total kewajiban lancar atau Ihutang lancar yang dimiliki suatu
Iperusahaan (Novyanny dan Turangan, 2019). IRumus untuk Imenghitung ICurrent Ratio
yaitu (Simbolo et al., 2019) :
CR =

Asset Lancar
X 100%
Hutang Lancar

PertumbuhanI penjualanI
Pertumbuhan Ipenjualan atau Sales Growth Iadalah rasio yang Idigunakan untuk
menggambarkan kenaikan penjualan perusahaan tahun ini Idibandingkan dengan
tahun sebelumnya (Supanji dan Susilowati, 2018). IRumus untuk menghitung ISales
Growth Iadalah (Rahmawati dan Mahfudz, 2018) :
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =

S𝑎𝑙𝑒𝑠t − S𝑎𝑙𝑒𝑠t−1
𝑋 100 %
S𝑎𝑙𝑒𝑠t−1

Umuri perusahaan
Menurut Juliana dan Melisa (2019), umur perusahaan adalah lamanya
perusahaan berdiri. iPerusahaan iyang ilebih ilama berdirii akan lebih iberpengalaman
dan ibiasanya memiliki ikinerja yangi sangat ibaik. Umur perusahaan dapat diukur
melalui rumus (Oktavia dan Arifin, 2018) :
umur perusahan = Taℎ𝑢𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 − 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛
Metode Penelitian
Metode yang idigunakan untuk analisis datai adalah metode analisis regresii data
panel yang diolah menggunakan Software Eviews. Dalam Imenguji hipotesis Ipenelitian
dilakukani melalui iuji : istatistik ideskriptif, uji iasumsi iklasik (Normalitasi,
Heterokendatisitasi, IMultikolinearitas, IAutokorelasi), penentuan Imodel Iestimasi
(iCommon iEffect iModel, Fixed iEffect Model, iRandom iEffect iModel), penentuan model
regresi data Ipanel (uji chow, uji ihausman, uji iLagrange iMultiplier) , dan serta
Ikelayakan model (F), Hipotesis (t) dan Ikoefisisen determinasi.

IV.

HASILI PENELITIANI IDAN IPEMBAHASAN
Populasi penelitian yaitu perusahaan Ipertambangan yang terdaftar di Bursa
Indonesia periode 2016-2018. iMelalui iteknik ipurposive isampling terdapat 20
sampel ipenelitian, jumlah data ipenelitian isebanyak 60 data.
i
Tabel 4.1
i
pengambilan isampel penelitian
No.
Kriteria Sampel
Jumlah
1
Populasi perusahaan Ipertambangan yang terdaftar di Bursa
50
Efek Indonesia periode 2016-2018
2
Perusahaan Ipertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
(14)
Indonesia yang tidak lengkap melaporkan annual report
selama 3 tahun berturut-turut
3.
(2)
Perusahaan Ipertambangan yang mengalami delisting dari
Bursa Efek Indonesian Iselama periode 2016 – 2018.
4.
Perusahaani ipertambanganI yang terdaftar di iBursa iEfek
(14)
Indonesia yang memiliki rugiI selama periode 2016-2018
IEfek
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Jumlah sampel penelitianI
Total data 3 tahun penelitianII ( 3 x 20 )
Sumber : pengolahan data (2020)

20
60

Hasil IStatistik DeskriptifI
I

Variabel

N

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik IDeskriptif
Minimum
Maximum
Mean

ROA
60
0,000231
0,455579
SIZE
60
23,51165
32,25841
CR
60
0,487062
8,980718
GROWTH
60
-0,281949
3,694879
UMUR
60
2,000000
27,00000
Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)

Std. Deviation

0,092781
29,26703
2,254845
0,229694
12,15000

0,099487
1,806464
1,434180
0,548015
6,377463

IBerdasarkan tabel 4.2. Variabel IProfitabilitas (ROA) nilai Iminimum 0,000231
diperoleh dari PT Surya Esa Perkasa Tbk tahun 2016, inilai Imaximum 0,455579 dimiliki
oleh PT Bayan Resources Tbk tahun 2018, nilai mean 0,092781 dan Inilai standar
deviasinya adalah 0,099487. IVariabel ukuran Iperusahaan (Size) memiliki data
minimumI 23,51165 yang diperoleh dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk tahun 2016,
nilai Imaximum 32,25841 dimiliki oleh PT Adaro Energy Tbk tahun 2018, nilai mean
29,26703 dan std. Deviasi 1,806464. Variabel Ilikuiditas (CR) memiliki data Iminimum
0,487062 yang dimiliki oleh PT J Resources Asia Pasifik Tbk tahun 2016, nilai
maximum 8,980718 diperoleh dari data PT Atlas Resources Tbk tahun 2017, nilai mean
2,254845 dan nilai standar deviasinya 1,434180. IPertumbuhan Ipenjualan (Growth)
memiliki data Iminimum -0,281949 data tersebut dimiliki oleh PT Surya Esa Perkasa
Tbk tahun 2016, nilai Imaximum 3,694879 Idimiliki oleh PT Surya Esa Perkasa Tbk
tahun 2018,i nilai mean 0,229694 dan std. Deviasi 0,548015. IUmur Iperusahaan (Umur)
memiliki data minimum 2,000000 idimiliki ioleh PT Mitrabara Adiperdana Tbk tahun
2016, nilai maximum 27,00000 merupakan Idata dari PT Resource Alam Indonesia Tbk
tahun 2018, nilai mean 12,15000 danI nilai Istandar deviasinya adalah 6,377463.

Uji AsumsiI KlasikI
Hasil Uji Normalitas
I

I

Tabel 4.3
Hasil Uji INormalitas

Variabel

Probability

Probability JarqueBera

0,086566

>

Standar

Keterangan

0.05

Data Terdistribusi
Normal

Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
Dari tabel 4.3. Imenunjukkan bahwa probabiliity dapat Idilihat dari IProbability
Jarque-Berra Imemiliki nilai > 0,05. Artinya distribusi data dalam Ipenelitian dapat
disimpulkan memiliki Idistribusi Inormal.
Hasil Ujii IHeterokedastisitasi
I

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitasi
Unstandardized
Koefisien
Kesimpulan
Residual
Tidak ada
0,461
> 0,05
heteroskedastisitas
i I

Variabel
SIZE

i I
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CR

0,507

>0,05

GROWTH

0,550

>0,05

UMUR

0,389

>0,05

Tidak ada
heteroskedastisitas
Tidak ada
heteroskedastisitas
Tidak ada
heteroskedastisitas

Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
IBerdasarkan 4.4, disimpulkan bahwa Ivariabel
Iukuran Iperusahaan (Size),
likuiditas (CR), Ipertumbuhan Ipenjualan (Growth), Iumur Iperusahaan (Umur) dan
profitabilitas (ROA) memiliki nilai > 0,05. Hal tersebut Imenyatakan bahwa tidak terjadi
masalah IHeteroskedastisitas.

Hasil IUji IMultikolinearitas
I
Tabel 4.5
Hasil IUjii iMultikolinearitas
SIZE
CR
GROWTH
SIZE
1,000000
-0,168423
-0,199209
CR
-0,168423
1,000000
0,097258
GROWTH
-0,199209
0,097258
1,000000
UMUR
0,064555
-0,108328
-0,156511
Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)

UMUR
0,064555
-0,108328
-0,156511
1,000000

Berdasarkan Itabel 4.5, variabel Iukuran perusahaan (Size) dengan Ivariabel
kontrol likuiditas (CR), pertumbuhan penjualan (Growth), umur perusahaan (Umur) dan
profitabilitas (ROA) memiliki Inilai koefisien korelasi < 0,8. Hal tersebut dapat
disimpulkan Ibahwa tidak ada multikolinearitas Idalam model regresi.
Hasil Ujii AutokorelasiI
I

DurbinWatson

dL

1,981277

1,4443

Tabel 4.6
Hasil UjiI iAutokorelasi
dU
4-dL
4-dU

1,7274

2,55573

Keterangan

2,27265

iTidak

terdapat
autokorelasii

Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
IBerdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa Inilai iDW idari hasil ioutput Ipengujian
adalah sebesar 1,981277. Sedangkan nilai dL isebesar 1,4443 nilai dU sebesar 1,7274
didapat Idari tabel Durbin-Watson (DW) signifikansi 5% dengan k = 3 dan n = 60
(banyaknyai idata ipenelitian). Sehingga Idapat isimpulkan ibahwa idU < iDW < 4- dU
(1,7274 < 1,981277 < 2,27265) Isehingga dapat di simpulkan Ibahwa tidak terdapat
autokorelasiI.

Ujii Pemilihani Modeli
Hasil iUjii Chow
I

Tabel 4.7
Hasil Ujii Chowi
Effect Test
Prob.
Standar
Cross-section F
0,0000
< 0,05
Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
I
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Keterangan
fixed effect model
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iBerdasarkan

tabel 4.7. Nilai iprobabilitas iCross-section Chi-square adalah
0,0000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 sehingga dalam ipenelitian ini menerima ifixed
effect model.
Hasili uji Hausmani
i
Tabel 4.8
Hasili iUji iHausman

Test Summary

Prob

Cross-section random

0.0194

<

Standar

Keterangan

0,05

fixed effect model

Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
iBerdasarkan tabel 4.8, nilai iprobabilitas Cross-section irandom adalah 0.0194
lebihi ikecil idari isignifikansi 0,05 iyang iberarti ifixed effect model lebih baik digunakan.

Hasil Uji iLagrange iMultiplier (LM)
i

Tabel 4.9
Hasil Uji iLagrange iMultiplier (LM)
Test Summary

Cross-section
One-sided

Breusch-Pagan

0,0000

Standar

Keterangan

0,05

random effect
model

<

Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
Hasil uji LM imenunjukkan bahwai nilai Breusch-Pagan adalah isebesar 0,0000
lebih
dari isignifikansi 0,05 imaka imodel yang dipilih iadalah random effect model.
Berdasarkan ketiga pengujian diatas, hasil konsisten iditunjukan pada uji chow, uji
hausman dalam hal ini berarti model terbaik yang digunakan untuk iregresi idata ipanel
dalami ipenelitian ini iadalah dengan imenggunakan ifixed ieffect imodel.
iikecil

Uji Regresi data panel
Tabel 4.10
Hasil uji model Regresi Data Panel
Variabel
Koefisien
C
3,719487
SIZE
3,350896
CR
0,199001
GROWTH
0,540841
UMUR
-0,017425
Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)

Std. Error
2,172831
1,573670
0,096191
0,022990
0,009301

Dari tabel 4.10. dapat dibentuk persamaan model regresi penelitian :
ROA = 3,719487 + 3,350896 Size + 0,199001 CR + 0,540841 Growth –
0,017425 Umur
Konstanta

=

Size

=

3,719487, ROA akan bernilai 3,719487
jika semua nilai ivariabel iindependen dan
variabel ikontrol bernilai tetap atau 0.
3,350896, Artinya apabila Size mengalamii
ikenaikan
i1%
imaka
iROA
iakan
i
i
i
mengalami kenaikan sebesar 3,350896
dengan anggapan variabel lainnya tetap.
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Cr

=

Growth

=

Umur

=

0,199001, Artinya apabila Cr sebagai
variabel kontrol mengalamii kenaikani 1%
maka ROA akan mengalamii penurunani
sebesari 0,199001.
0,540841, Artinya apabila Growth sebagai
variabel kontrol mengalamii kenaikani 1%
maka ROA akan mengalamii penurunani
sebesari 0,540841.
0.000718, Artinya apabila Umur sebagai
variabel kontrol imengalami kenaikani 1%
imaka iROA iakan imengalami ikenaikan
isebesar -0,017425.

Uji Kelayakan Model
Tabel 4.11
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
F statistic
Probability
Standar
Keterangan
64,241
0,000
< 0,05
Model Layak
Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
Berdasarkan itabel 4.11. dari output pengolahan idata diperoleh Ftabel : 0,05, df1
= (jumlah variabel - 1), df2 = (n-k) = 0,05, df1 = 5 (4-1), df2 = (60-5) = 55, maka diperoleh
Ftabel 2,77. Jadi hasil F-statistic sebesar 64,241 yang artinya nilai F-statistic lebih besar
dari nilai F-tabel (64,241 > 2,77) dan nilai i probability sebesar 0,000 yang artinya lebih
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka model iregresi penelitian ini disimpulkan model
layak.
Uji Hipotesisi
i

Hipotesis
H1
H2
H3

t-statistic
2,129352
2,068802
23,52550

H4

-1,873489

Tabel 4.12
Hasil uji ihipotesis (uji t)
t-tabel
Prob.
Standar
2,00404
0,0401 < 0,05
2,00404
0,0458 < 0,05
0,0000 < 0,05
2,00404
0,0691 < 0,05
-2,00404

Kesimpulan
Diterima
Diterima
Diterima
Ditolak

Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
iBerdasarkan

hasil perhitungan diatas diperoleh ivariabel ukuran perusahaan
(Size) sebagai variabeli independen mempunyai thitug (2,129352 > 2,00404). Nilai iprob
sebesar 0,0401 lebih kecil dari 0,05 (0,0401 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa
H1 diterima, jadi variabel iukuran perusahaan iberpengaruh isignifikan terhadap
profitabilitas. Likuiditas sebagai variabel kontrol mempunyai thitung (2,068802 > 2,00404).
Nilai prob sebesar 0,0458 lebih kecil dari 0,05 (0,0458 < 0,05). Maka idisimpulkan
bahwa H2 diterima jadi variabeli likuiditas berpengaruh isignifikan terhadap iprofitabilitas.
Pertumbuhan ipenjualan sebagai variabel kontrol memperoleh nilai t hitung
(23,52550 > 2,00404). Nilai prob sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (0,0000 < 0,05).
Maka
disimpulkan bahwa H3 diterima, jadi variabel ipertumbuhan penjualan
berpengaruh isignifikan terhadap iprofitabilitas. Besarnya thitung umur perusahaan
sebagai variabel kontrol (-1,873489 < -2,00404). Nilai prob sebesar 0,6848 lebih besar
dari 0,05 (0,6848 > 0,05). iMaka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, jadi ivariabel umur
perusahaan tidak berpengaruhi signifikan terhadap iprofitabilitas.
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Uji Koefisien Determinasii (R2)
i

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Adjusted R-squared
Keterangan
0,961019
Berpengaruh 96,1019%
Sumber : pengolahan data Eviews, (2020)
iDari

Tabel 4.13. Hasil pengujian imenunjukan iadjusted R Square 0,961019
artinya variabel bebas ukuran perusahaan dan variabel kontrol likuiditas, ipertumbuhan
penjualan dan umur perusahaan terhadap iprofitabilitas pengaruhnya sebesar 96,%
dani 4% ipengaruh idimiliki ivariabel lain selain dalam imodel ipenelitian.
Pembahasani
Pengaruh Ukuran Perusahaan iterhadap iProfitabilitas
Ukuran perusahaan iberpengaruh signifikan terhadap profitabilitas artinya
perubahan nilai ukuran perusahaan sejalan dengan perubahan nilai iprofitabilitas, maka
hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) pada penelitian ini diterima. ukurani
perusahaani dalam hal ini total aktiva dan total penjualan yang meningkat dapat
memaksimalkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Semakin i maksimali iaktiva
perusahaani makai labai yangi akani didapati akani maksimali pula, ikarena iaktiva
iperusahaan
digunakani untuki kegiatani operasionali perusahaani sehingga
meningkatkan iprofitabilitas perusahaani. hal tersebut sesuai dengan (Wibisana dan
Mardani, 2017). Hasil ini konsisten dengan penelitian oleh Isik dan Unal (2017) yang
dilakukan di negara Turki yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap profitabilitas, selain itu juga didukung oleh penelitian Rahmawati
dan Mahfudz (2018).
Pengaruhi Likuiditasi sebagai variabel kontrol terhadapi Profitabilitasi
Likuditas sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas,
Artinya, ilikuiditas yangi dimiliki perusahaan sangat rendah sehingga imeningkatkan
tingkati iprofitabilitas perusahaaan. Sehingga ihipotesis kedua (H2) ipenelitian diterima.
Hasil penelitian Isik dan Unal (2017) yang dilakukan dinegara turki sejalan dengan
penelitian ini imengatakan variabel kontrol ilikuiditas berpengaruh isignifikan terhadap
profitabilitas. Hal ini imenunjukan bahwa Likuiditas menunjukan ikemampuan
perusahaan mendanai operasional dan melunasi kewajiban ijangka pendeknya. iHasil
penelitian ini didukung oleh Hasil ipenelitian ini didukung oleh Madushanka dan
Jathurika (2018), serta Rahmawati dan Mahfudz (2018) variabel likuiditas iberpengaruh
signifikan terhadap iprofitabilitas.
Pengaruh Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel kontrol terhadapi
Profitabilitas
Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel kontrol berpengaruh i signifikani
terhadapi Profitabilitas. Artinya, perubahan nilai pertumbuhan penjualan sejalan dengan
perubahan nilai iprofitabilitas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini (H3) diterima.
Penelitian oleh Isik dan Unal (2017) yang dilakukan idinegara turki dan ipenelitian oleh
Tonggano dan Christiawan (2017)sejalan dengan penelitian ini mengatakan ivariabel
kontrol pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap iprofitabilitas. Hasil
penelitian ini didukung oleh Supanji & Susilowati (2018), serta Sukadana dan Triaryati
(2018)
Pengaruhi Umur iPerusahaan sebagai variabel kontrol iterhadap iProfitabilitas
Umur iPerusahaan sebagai variabel kontrol tidak berpengaruhi signifikani
terhadap Profitabilitas. maka hipotesis keempat dalam penelitian ini (H4) pada penelitian
ini ditolak. iPenelitian oleh Isik dan Unal (2017) yang dilakukan dinegara turki, dan
penelitian oleh Tonggano dan Christiawan (2017), Leonard dan Christiawan (2018),
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sejalan dengan penelitian ini imengatakan variabel kontrol iumur iperusahaan itidak
berpengaruhi isignifikan iterhadap iprofitabilitas. Hal ini menunjukan bahwa iperusahaan
yang telah lama berdiri akan menurunkan pendapatan perusahaan yang disebabkan
munculnya perusahaan yang baru, sehingga iperusahaan yang lama akan mengalami
penurunan iprofitabilitas .

V.

KESIMPULANI DAN SARANI
Kesimpulan
Hasil penelitian diperoleh ukuran perusahaan 1dengan variabel kontrol 1likuiditas,
pertumbuhan penjualan iberpengaruh isignifikan terhadap profitabilitas, sedangkan
variabel kontrol umur iperusahaan tidak iberpengaruh isignifikan terhadap profitabilitas.
Variabel bebas dan variabel kontrol mepengaruhi ivariabel iterikat isebesar 96%. iHasil
penelitan inii idapat imenjadi iacuan idalam ipeningkatan 1profitabilitas pada sebuah
perusahaan untuk menghasilkan dan meningkatkan laba perusahaan.
Sarani
iPenelitian iselanjutnya idapat imeneliti ivariabel-variabeli

laini iyang iberindikasi
juga
dilakukan ipadai sektor
yang lebih luas , bukan hanya sektor pertambangan namun juga seluruh iperusahaan
manufakturi, ifarmasi, iproperty idan ireal iestate idan isebagainya yang iterdaftar di
iBursa iEfek Indonesia idan itahun ipengamatan i yang idapat idiperluas lagi idengan
harapan hasil ipenelitiani lebih ibaik dari ipenelitian iini.
mempengaruhii iprofitabilitas, ipenelitian iselanjutnya

VI.

idapat
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