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ABSTRAK

Analisis Kinerja Perusahaan dilakukan untuk mengetahui keadaan baik
buruknya keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam
suatu periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana
pengaruh leverage, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan
terhadap kinerja perusahaan pada Perusahaan Farmasi (yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia). Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data
sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diambil dari Bursa Efek
Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan. Teknik analisis
data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap
kinerja perusahaan, likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
kinerja perusahaan, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan yang berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kata Kunci: Leverage, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan
dan Kinerja Perusahaan
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ABSTRACT

Company Performance Analysis is conducted to determine the financial
condition of a company that reflects work performance in a certain period. This
study aims to examine how the influence of leverage, liquidity, sales growth and
firm size on company performance at pharmaceutical company (listed on the
Indonesia Stock Exchange).In this study the data used are secondary data in the
form of company financial statements taken from the Indonesia Stock Exchange.
The sample in this study were 8 companies. The data analysis technique used in
this study is multiple linear regression.The results showed that leverage has a
significant negative effect on company performance, liquidity has no significant
negative effect on company performance, sales growth has a significant positive
effect on company performance and firm size has a significant positive effect on
company performance.

Keywords: leverage, liquidity, sales growth, firm size and company performance
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INTISARI

Kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen
dalam melakukan evaluasi terhadap performa suatu perusahaan dan perencanaan
tujuan perusahaan di suatu mendatang. Untuk melakukan evaluasi terhadap
performa perusahaan, banyak informasi yang dikumpulkan mengenai pekerjaan
yang dilakukan agar dapat dikendalikan dan dipertanggung jawabkan. Salah satu
informasi finansial adalah analisis rasio keuangan yang dapat membantu para
pelaku bisnis dalam menganalisis dan mengevaluasi keadaan keuangan
perusahaan masa lalu, sekarang dan memproyeksikan hasil atau laba yang akan
datang. Rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio leverage, likuiditas
dan profitabilitas. Dalam penilaian kinerja perusahaan, ukuran perusahaan
menggambarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset yang dimiliki
perusahaan menggambarkan modal yang dimiliki perusahaan. Semakin besar
ukuran perusahaan, maka kesempatan untuk memperoleh laba juga akan semakin
meningkat seiring dengan kemudahan dalam memperoleh dana yang akan
dikelola perusahaan. Dengan demikian ukuran perusahaan yang biasanya dimiliki
oleh perusahaan besar cenderung untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi
perusahaan, oleh karenanya perusahaan berusaha mempertahankan dan
meningkatkan kinerjanya.

Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, adalah teknik
penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sumber data dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah berupa
laporan keuangan perusahaan yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia
(BEI) www.idx.xo.id.Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode dokumentasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau
organisasi. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji
heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Untuk pengujian hipotesis menggunakan
analisis regresi linier berganda. Seluruh metode tersebut membutuhkan bantuan
program SPSS.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 8 perusahaan dengan total
data sampel 40 data dalam rentang waktu 2013-2017. Model regresi dikatakan
normal jika nilai signifikasi > 0,05. Dilihat dari tabel menunjukkan bahwa nilai
signifikasi sebesar 0,012 yang artinya kinerja perusahaan berdistribusi tidak
normal. Oleh karena itu dilakukan transformasi yaitu dengan cara menghilangkan
data yang memiliki nilai -2,5 ketas dan 2,5 keatas. Setelah dilakukan transformasi,
kinerja perusahaan berdistribusi normal, karena nilai signifikasi > 0,05 dimana
nilai signifikasi tersebut adalah 0,080. Pada uji Heteroskedastisita terlihat pada
pola bahwa titik-titik menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu
baik dibawah maupun diatas angka nol pada sumbu X dan Y. Dapat disimpulkan
bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.
Tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas (independen) dengan model
regresi ini. Uji Autokorelasi juga menyatakn tidak terjadi autokorelasi positif atau



ix

negatif. Uji Signifikasi Regresi Linier Berganda dengan Uji F menunjukkan
bahwa perusahaan dinyatakan fit, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
leverage, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Uji Signifikansi Regresi
Linier Berganda dengan Uji t menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh negatif
signifikan terhadap kinerja perusahaan, Likuiditas berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap kinerja perusahan, Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh
Positif Signifikan terhadap Kinerja Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan
Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kinerja Perusahaan dan Ukuran
Perusahaan Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.
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