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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Sedikit demi sedikit lama – lama menjadi bukit” 

“Kalau bisa dilakukan besok kenapa harus sekarang?” 

(Squidward Tentacles) 

“Apapun yang terjadi tetaplah bernafas” 

(Jack Kahuma Laguna) 

 

PERSEMBAHAN : 

“Kepada ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan 

kasih sayang kepada saya” 

“Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa 

kepada saya” 

 “Kepada civitas UNISSULA yang telah memberikan saya pembelajaran dan 

pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan pernah saya lupakan jasanya” 

“Kepada sahabat – sahabat baik yang selalu menemani dan memberikan dukungan 

kepada saya” 

“Kepada setiap orang yang telah membantu dan memberikan semangat kepada 

saya yang tidak bisa saya tulis satu persatu disini” 
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INTISARI 

 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan utama yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018. Dalam penelitian ini 

terdapat 3 hipotesis, yaitu : a) struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan, b) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, 

dan c) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari official 

website masing – masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018. Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Dari 149 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2014 – 2018, terdapat sebanyak 52 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis 

data pada penelitian ini menggunakan software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), didapatkan kesimpulan bahwa struktur 

modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.  
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