PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, CURRENT RATIO DAN STRUKTUR MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:
Ana Miftahul Janah
Nim: 31401505899

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2019

SKRIPSI
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, CURRENT RATIO DAN STUKTUR MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
Disusun Oleh:
Ana Miftahul Janah
Nim: 31401505899
Telah di setujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan di hadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 3 September 2019
Pembimbing

Dista Amalia Arifah, SE,M.Si.,Akt.,CA
NIK 211406020

ii

SKRIPSI
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, CURRENT RATIO DAN STUKTUR MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
Disusun Oleh:
Ana Miftahul Janah
Nim: 31401505899
Telah dipertahankan di depan pengguji
Pada tanggal 13 September 2019

Susunan dewan penguji
Pembimbing

Penguji 1

Dista Amalia Arifah, SE,M.Si.,Akt.,CA

Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA

NIK. 211406020

NIK. 211496006

Penguji 11

Dr. H. Ja’far Shodiq, SE, S.Si, M.Si, Ak, CA, CSRA
NIK. 211498009

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si.
NIK. 211415029

iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Ana Miftahul Janah

Nim

: 31401505899

Program Studi

: Akuntansi

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:
“PENGARUH

UKURAN

PERUSAHAAN,

KEPEMILIKAN

MANAJERIAL, CURRENT RATIO DAN STUKTUR MODAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN” adalah benar hasil karya saya dan
penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil
alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 September 2019
Yang menyatakan,

Ana Miftahul Janah

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: Ana Miftahul Janah

Nim

: 31401505899

Program Studi

: S1 Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Alamat

: Desa Pohgading Rt 04 Rw 01. Kecamatan
Winong.Kabupaten Pati

No HP

: 082216880931

Email

: Anamifta03@gmail.com

Dengan ini saya menyerahkankan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:
“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL,

CURRENT RATIO DAN STUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN”
Dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet
atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama
penilis sebagai pemilik Hak Cipta.
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian
hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung jawab secara
pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang 13 September 2019

Ana Miftahul Janah

v

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris
mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, current ratio
dan struktur modalterhadap kinerja keuangan perusahaan. Populasi dalam sampel
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2014-2016. Dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil
sampel yang diperoleh sebanyak 39 perusahaan penelitian dilakukan selama 3
tahun sehingga jumlah observasi menjadi 117. Kemudian teknik analisis data
menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS.
Hasil penelitian membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja keuangan. KepemilikanManajerialberpengaruh
positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Current Ratioberpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Struktur Modal (DAR)
Debt To Asset Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
Sedangkan Struktur Modal Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan.
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Current Ratio,
Struktur Modal.
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ABSTRAK
This research was conducted with the aim of obtaining empirical evidence
regarding the effect of company size, managerial ownership, current ratio and
capital structure on the company's financial performance. The population in the
study sample were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2014-2016. With purposive sampling technique. Based on the sample
results obtained as many as 39 research companies carried out for 3 years so that
the number of observations became 117. Then the data analysis techniques used
multiple linear regression with the SPSS program.
The results of the study prove that Company Size has a significant positive
effect on financial performance. Managerial ownership has no significant positive
effect on financial performance. Current Ratio has a significant positive effect on
the company's financial performance. Capital Structure (DAR) Debt To Asset
Ratio has a significant positive effect on financial performance. While the Capital
Structure of Debt To Equity Ratio (DER) has no significant positive effect on
financial performance.
Keywords: Company Size, Managerial Ownership, Current Ratio,
Capital Structure.
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INTISARI
Penelitian kinerja keuangan sangat penting sebagai salah satu cara untuk
menilai kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode. Hal
tersebut menunjukan masih rendahnya kesadaran pemerintah daerah untuk
memperbaiki kinerjanya dan aturan yang berlaku. Perusahaan dituntut untuk
menghadapi semakin ketatnya persaingan. Mengantisipasi persaingan tersebut,
harus dapat meningkatkan kinerja perusahaan demi kelangsungan usahannya.
Pertumbuhan perekonomian indonesia yang stabil akan berpengaruh secara
signifikan terhadap permintaan produk perusahaan, sehingga berdampak pada
kinerja perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan dalam melakukan usahannya harus
mengambil langkah-langkah baru agar pengelolaan usaha yang lebih baik. untuk
tercapainnya kinerja perusahaan dan penelitian kinerja keuangan perlu dilakukan
untuk menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan sampel
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesian padatahun 20142016, dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan
sebanyak 39 sampel dengan metode penelitian yang dilakukan selama 3 tahun
sehingga jumlah observasimenjadi 117. Kemudian teknik analisis pada penelitian
ini menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS.
Berdasarkan kajian teori dan hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa
Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
Current Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
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Struktur Modal (DAR) Debt To Asset Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja keuangan. Sedangkan Struktur Modal Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) dan struktur modal (DER) tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE dan NPM).
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kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”
(Evelyn underhill)

PERSEMBAHAN
1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan jalan disetiap hal
2. Bapak dan ibuku tercinta dan tersayang
3. Adekku tersayang
4. Sahabat-sahabatku tersayang
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Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis
mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada semua pihak
yang telah terlibat. Semoga seluruh bantuan, bimbingan, dan motivasi
yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapatkan balasan pahala
dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak.

Semarang, 3 September 2019

Ana Miftahul Janah
31401505899

xii

