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Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

profitabilitas. 2) Pengaruh pertumbuhan aset terhadap profitabilitas. 3) Pengaruh leverage 
keuangan terhadap profitabilitas.  

Jenis penelitian adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dengan 
metode purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah 42 perusahaan lembaga keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun (2006-2009). Data sekunder bersumber dari 
ICMD. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda karena untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Hipotesis 1 ditolak, dimana berdasarkan uji 
statistik nilai signifikansi 0.001 < 0.05, nilai t hitung > t tabel yaitu -3.538 > 1.6553  dan β bernilai -
0.108. Hal ini berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis. 2) Pertumbuhan aset 
berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, dimana nilai signifikansi 0.007 < 0.05, 
nilai t hitung > t tabel yaitu 2.722 > 1.6553 dan β bernilai 0.178 (H2 diterima). 3) Leverage keuangan 
berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, dimana nilai signifikansi 0.000 < 0.05, 
nilai t hitung > t tabel yaitu -6.432 > -1.6553 dan β bernilai -2.743 (H3 diterima) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada perusahaan untuk dapat 
memaksimalkan pemanfaatan aktiva perusahaan agar perusahaan terus bertumbuh dan 
profitabilitas perusahaan meningkat karena investor cenderung melirik perusahaan yang 
bertumbuh. Perusahaan juga harus memperhatikan tingkat penggunaan leverage keuangan 
(utang) dalam sumber pembiayaan perusahaan, karena apabila perusahaan menggunakan utang, 
maka perusahaan harus membayar bunga. Bunga ini harus dibayar, berapapun keuntungan 
operasi perusahaan, sehingga dapat beresiko perusahaan tidak mampu membayar beban bunga 
dan pokok utang disaat kondisi perekonomian memburuk. Peneliti selanjutnya diharapkan juga 
menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dan menambah variabel yang mungkin 
berpengaruh terhadap profitabilitas, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 
profitabilitas perusahaan yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 
 


