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ABSTRAK 

 

 Indah Utami Pangestika, NIM. 1722100022, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: 

“Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahan terhadap Kinerja 

Keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: (1) pengaruh likuiditas 

terhadap kinerja keuangan, (2) pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan, (3) 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan, (4) kepemilikan 

institusional dalam memoderasi pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan, (5) 

kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh leverage terhadap kinerja 

keuangan, (6) kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Pemilihan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, diperoleh 47 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik 

deskripstif, uji asumsi klasik, uji determinasi, dan uji hipotesis dengan metode 

Regresi Berganda dan Uji Moderate Regression Analysis (MRA). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan, serta leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas  

dan leverage terhadap kinerja keuangan, namun mampu memoderasi pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

 

 

Kata Kunci: Likuiditas (CR), Leverage (DER), Ukuran Perusahaan (size), Kinerja 

Keuangan (ROA), Kepemilikan Institusional (KI) 
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ABSTRACT  

Indah Utami Pangestika, NIM. 1722100022, Accounting Study 
ProgramFaculty of Economics, Widya Dharma University Klaten, Thesis 
Title: "The Effect of Liquidity, Leverage, and Firm Size to Financial 
Performance with Institutional Ownership as Moderating Variables in 
Manufacturing Companies Listed on the IDX in 2017-2019".  

The purpose of this study is to examine: (1) the effect of liquidity to 
financial performance, (2) the effect of leverage to financial performance, (3) the 
effect of firm size to financial performance, (4) institutional ownership in 
moderating the effect of liquidity to financial performance, (5) institutional 
ownership in moderating the effect of leverage to financial performance, (6) 
institutional ownership in moderating the effect of firm size to financial 
performance.  

The population in this study are manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. Sample selection using purposive 
sampling technique, obtained 47 companies that meet the sample criteria in this 
study. The analytical methods used include descriptive statistical tests, classical 
assumption tests, determination tests, and hypothesis testing with multiple 
regression methods and Moderate Regression Analysis (MRA) test.  

The results of this study indicate that liquidity has a positive effect to 
financial performance, and leverage has a negative effect to financial performance, 
while firm size has no effect to financial performance. Institutional ownership is 
not able to moderate the effect of liquidity and leverage to financial performance, 
but is able to moderate the effect of firm size to financial performance.  

Keywords: Liquidity (CR), Leverage (DER), Firm Size (size), Financial 
Performance (ROA), Institutional Ownership (KI) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia industri manufaktur terus mengalami perkembangan 

setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan persaingan dunia usaha terutama di sektor 

perekonomian semakin meningkat, maka dari itu setiap negara dituntut untuk 

semakin maju dan berkembang supaya kesejahteraan penduduknya merata. 

Semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lain semakin meningkat dan semakin ketat. Untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya, perusahaan harus dapat mengelola seluruh 

aktiva yang dimiliki dan kewajiban-kewajibannya semaksimal mungkin 

sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai 

planning awal perusahaan itu didirikan. Untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan supaya selalu exist dalam dunia usaha diperlukan penanganan, 

pengelolaan, serta peningkatan kinerja sumber daya yang dimiliki perusahaan 

secara efektif dan efisien terutama dalam bidang pengelolaan keuangannya. 

Perusahaan menggunakan kinerja keuangan untuk mengukur keberhasilan 

yang telah dicapai. Kinerja keuangan membantu perusahaan untuk mengevaluasi 

kekuatan, kelemahan, dan pengambilan keputusan keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan yang baik menunjukkan perusahaan dapat bekerja dengan 

efektif dan efisien. Setiap perusahaan mengetahui hasil kinerjanya melalui 

laporan keuangan. 
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Kinerja keuangan perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas maupun hutang. Kinerja 

keuangan perusahaan merupakan prestasi kerja perusahaan. Keberhasilan dalam 

mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi 

atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar 

pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Perusahaan 

sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu 

yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya 

(Merkusiawati dan Aryani 2003). 

Kinerja keuangan merupakan pengukuran keberhasilan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba melalui aktivitas yang dilakukan perusahaan. Hal ini 

dapat bertujuan untuk memprediksi keberhasilan perusahaan untuk melihat 

prospek dan pertumbuhan melalui sumber daya yang dimiliki perusahaan. Suatu 

perusahaan harus melaksanakan standar dan tujuan yang diinginkan, agar 

memperoleh kinerja keuangan yang baik dalam perusahaan. Kinerja keuangan 

perusahaan diukur dengan menggunakan Return on Asset (ROA). 

Return on Asset (ROA) adalah alat ukur dari profitabilitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan menghasilkan keuntungan atau 

laba dengan cara memanfaatkan total aktiva yang dimiliki (Wiagustini, 2014). 

ROA memiliki tujuan untuk mengukur maupun mengevaluasi pencapaian laba 

dari aset yang digunakan perusahaan, sehingga ROA digunakan oleh investor 

untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tingkat pengembalian terhadap 

investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Alasan penggunaan variabel 
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ROA dalam penelitian ini karena ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan 

modal secara menyeluruh dan sensitif terhadap setiap hal yang berpengaruh 

terhadap keadaan perusahaan (Marusya dan Magantar, 2016). 

Menurut Kasmir (2015), likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio likuiditas 

mempunyai tujuan untuk melakukan uji kecukupan dana, solvency perusahaan, 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban yang segera harus 

dipenuhi. Likuiditas diukur dengan indikator current ratio yang merupakan 

salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila tingkat 

likuiditas baik, perusahaan akan efektif dalam menghasilkan laba dan para 

investor percaya untuk berinvestasi pada perusahaan. Perusahaan dapat 

memanfaatkan aktiva lancarnya sebaik mungkin untuk memenuhi kewajiban 

perusahaan sehingga tidak banyak dana yang mengganggur.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Wardani, Wiyadi, dan Susila (2020) 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Sedangkan hasil penelitian Martiani dan Purbawangsa (2018) 

likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dinyatakan bahwa ROA pada perusahaan sektor barang 

konsumsi tidak dipengaruhi oleh CR (likuiditas), sehingga tinggi rendahnya 

likuiditas di dalam perusahan tidak akan mempengaruhi profitabilitas pada 

perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Sanjaya, Gina, 
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Sudirman, dan Dewi (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap ROA. 

Leverage merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 

Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan 

sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Hasil penelitian 

Mattiara, Saerang, dan Tulung (2020) menyatakan bahwa leverage secara 

siginifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan yang dilakukan Silalahi dan Ardani (2017). Semakin tinggi nilai 

leverage menunjukkan bahwa jumlah hutang yang dimiliki perusahaan lebih 

besar dari modal, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban akan semakin besar, dan berdampak pada penurunan nilai 

profitabilitas perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Roikha (2018), Saputra dan 

Lisdawati (2019) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Besar kecilnya leverage tidak mempengaruhi 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Leverage yang rendah tidak 

menjamin kinerja keuangan perusahaan semakin tinggi, karena leverage yang 

standar juga dapat mengahasilkan kinerja keuangan perusahaan yang tinggi 

dengan kemauan dan semangat yang tinggi. 

Ukuran perusahaan menggambarkan suatu perusahaan yang ditunjukkan 

oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata total aktiva. 

Ukuran perusahaan dapat berpengaruh pada saat perusahaan akan melakukan 

pinjaman perusahaan yang besar akan memiliki aktiva yang besar untuk 
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dijadikan sebuah jaminan dalam sumber pendanaan sehingga akan mudah dalam 

memperoleh pinjaman. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan memiliki 

akses yang mudah ke sumber dana baik pasar modal atau perbankan untuk 

kegiatan operasional perusahaan dalam rangka peningkatan laba. Dalam 

penelitian Roikha (2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh secara statistik 

signifikan dan positif antara ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

secara parsial. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif ini mengindikasikan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan mempengaruhi peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan. Sejalan dengan Arisanti (2020) yang menyatakan bahwa 

ukuan perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.  Sebaliknya 

hasil penelitian Wardhani et al.(2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan tidak bisa 

digunakan jaminan bahwa perusahaan yang besar memiliki kinerja yang bagus.  

Patricia (2014) berpendapat bahwa semakin besar kepemilikan 

institusional maka akan semakin besar pula kekuatan suara maupun dorongan 

dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Adanya hal tersebut akan 

memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan 

sehingga kinerja perusahaan akan meningkat, dengan demikian kepemilikan 

institusional akan mampu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Teori trade off menjelaskan bahwa penggunaan utang yang optimal akan 

mengurangi biaya kebangkrutan dan kebijakan utang tentunya sudah diawasi 

oleh institusi. Perusahaan yang menggunakan utang berlebihan di dalam 

pendanaannya dan tidak mampu untuk melunasi kembali utang tersebut maka 



6 

 

 

 

akan menyebabkan likuiditas perusahaan tersebut terancam, sehingga penting 

adanya peran kepemilikan institusional dalam memonitor keputusan manajemen 

agar tidak menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan. 

Semakin tinggi likuiditas maka menyebabkan return on asset menurun sehingga 

likuiditas di dalam perusahaan harus seimbang. Adanya kepemilikan 

institusional dapat memonitor dalam pengelolaan likuiditas di dalam 

perusahaan, sehingga kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan 

likuiditas terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Martiani dan Purbawangsa (2018), yang mengungkapkan bahwa 

kepemilikan institusional memperkuat pengaruh current ratio terhadap ROA. 

Current ratio mewakili likuiditas dan ROA mewakili kinerja keuangan. 

Kepemilikan institusional dapat digunakan untuk mensubsitusikan 

pelaksanaan fungsi monitoring mendisiplinkan penggunaan debt dalam struktur 

modal. Semakin tinggi kepemilikan institusional di dalam perusahaan 

diharapkan semakin kuat pengawasan internal terhadap perusahaan, sehingga 

akan mengurangi biaya keagenan pada perusahaan serta penggunaan utang yang 

kurang tepat oleh manajer. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Martiani dan 

Purbawangsa (2018), yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional 

memperkuat pengaruh debt to asset ratio terhadap ROA. Debt to asset ratio 

mewakili leverage dan ROA mewakili kinerja keuangan. 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan 

tersebut dalam menghasilkan laba. Hal ini mengindikasikan penggunaan aset 

perusahaan semakin efektif dan efisien, sehingga akan meningkatkan kinerja 
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keuangan. Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat membantu 

mengurangi masalah keagenan yang terjadi, yaitu masalah yang timbul antara 

pihak manajemen dengan pihak pemegang saham. Kepemilikan institusional 

diharapkan dapat mengawasi penggunaan aset dalam kegiatan operasional 

perusahaan guna menghasilkan laba, sehingga kepemilikan institusioanal dapat 

memperkuat hubungan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan diharapkan mampu menjaga 

likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan pada titik yang optimal sehingga 

dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat hasil penelitian yang 

tidak konsisten dan beberapa variabel belum banyak diteliti. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang pengaruh likuiditas, leverage, 

dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan kepemilikan 

institusional sebagai varibel pemoderasi. Perbedaan dengan peneliti terdahulu 

adalah variabel independen dan variabel moderasi yang diuji, tahun penelitian, 

dan objek penelitian. Variabel independen penelitian ini merupakan hasil dari 

penggabungan tiga penelitian terdahulu dan memiliki variabel yang hasilnya 

tidak konsisten serta beberapa variabel yang belum banyak diteliti. Sedangkan 

periode penelitian ini yang digunakan tiga periode yaitu tahun 2017-2019. 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Alasan peneliti 

memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan 

perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika 
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dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan 

antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan. Sehingga hal ini menimbulkan terjadinya persaingan yang ketat 

antar perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar tujuan utama 

perusahaan dapat tercapai. Kinerja keuangan penting bagi setiap perusahaan 

karena untuk memaksimalkan laba perusahaan, karena para pemegang saham 

berorientasi pada laba. Selain itu, keberhasilan operasi sebuah perusahaan juga 

dapat terlihat salah satunya dari kinerja keuangan perusahaan tersebut 

(Candradewi dan Sedana, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan beberapa 

variabel belum banyak diteliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage,  dan Ukuran Perusahan 

terhadap Kinerja Keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai 

Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftardi BEI 

Tahun 2017-2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan 

yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2019? 
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2. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangann pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2019? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2019? 

4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019? 

5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh leverage terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019? 

6. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019? 
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2. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019? 

3. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019? 

4. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh 

likuiditas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019? 

5. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh 

leverage terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019? 

6. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas masalah pokok 

dalam penyusunan penelitian ini, serta diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

  Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi manajemen 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal 

pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh 

likuiditas, leverage, ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan 

kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi serta perluasan 

informasi dalam melakukan penelitian khususnya dalam masalah pengaruh 

likuiditas, leverage, ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan telah dilakukan mengenai 

pengaruh likuiditras, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinetrja 

keuangan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi, maka 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2019. Nilai likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu 

membayar hutang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutang tersebut membuat keberlangsungan 

operasional perusahaan berjalan dengan baik, tercermin melalui kinerja 

keuangan perusahaan, sehingga perusahaan tetap dapat mengembangkan 

jaringan dan kegiatan bisnisnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Wardani et al. (2020), Arisanti (2020), dan Saputra (2019) yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. 

2. Leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan 

aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. 
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Semakin tinggi nilai leverage menunjukkan bahwa jumlah hutang yang 

dimiliki perusahaan lebih besar dari modal, sehingga biaya yang harus 

ditanggung oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akan semakin 

besar, dan berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Silalahi dan Ardini (2017), Wardhani et al. 

(2020), Mattiara et al. (2020), Fitriani dan Zamzani (2018), Elisetiawati 

dan Artinah (2016), Martiani dan Purbawangsa (2018) yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2019. Semakin besar perusahaan maka akan memiliki masalah 

keuangan yang lebih kompleks. Dengan demikian akan menambah beban 

yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan, sehingga dapat 

mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan.  Ukuran perusahaan 

tidak bisa digunakan sebagai jaminan bahwa perusahaan yang besar 

memiliki kinerja keuangan yang bagus. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian Wardhani et al. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

4. Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap kinerja keuangan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Keputusan perusahaan 

untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas) tidak didorong 

atau disebabkan oleh keberadaan kepemilikan institusional. Besar kecilnya 
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kepemilikan institusional tidak mampu menjadi pendorong perusahaan 

bisa meningkatkan profitabilitas. Likuiditas mampu mempengaruhi 

kinerja keuangan tanpa perlu dorongan dari kepemilikan institusional, 

tebukti dengan adanya H1. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Martiani dan Purbawangsa (2018) yang menunjukkan bahwa 

secara signifikan kepemilikan institusional mampu memperkuat pengaruh 

antara current ratio terhadap ROA. 

5. Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh leverage 

terhadap kinerja keuangan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Besar kecilnya 

kepemilikan institusional tidak mampu meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuanganya baik kewajiban 

jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian Martiani dan Purbawangsa (2018) yang 

menunjukkan bahwa secara signifikan kepemilikan institusional mampu 

memperkuat pengaruh antara current ratio terhadap ROA. 

6. Kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kinerja keuangan keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat membantu 

mengurangi masalah keagenan yang terjadi, yaitu masalah yang timbul 

antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham. Kepemilikan 

institusional dapat mengawasi penggunaan aset dalam kegiatan 
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operasional perusahaan guna menghasilkan laba, sehingga kinerja 

keuangan akan meningkat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat 

dikemukakan saran sebagari berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, terutama perusahaan manufaktur hendaknya 

memperhatikan likuiditas dan leverage karena mampu mempengaruhi 

profitabilitas yang diukur dengan ROA. Serta perusahaan hendaknya 

memperhatikan kepemilikan institusional, karena mampu mengawasi 

penggunaan aset dalam kegiatan operasional perusahaan, ketika aset 

bekerja dengan efektif dan efisien maka akan dicapai profitabilitas yang 

optimal, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor maupun calon investor yang akan melakukan investasi pada 

perusahaan manufaktur sebaiknya mempertimbangkan variabel likuiditas 

dan leverage. Karena variabel ini telah terbukti mampu mempengaruhi 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2017-2019, sehingga pengambilan keputusan investasi tepat sasaran.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang 

diduga mampu mempenngaruhi kinerja keuangan. Hal ini didukung 

dengan hasil uji determinasi sebesar 24,1%, ini artinya masih ada 75,9% 
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dipengaruhi variabel lain dalam penelitian ini. Seperti variabel corporate 

social responbility (CSR), dalam penelitian Silalahi dan Ardini (2017) 

menyatakan bahwa corporate social responbility (CSR) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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