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BAB VI 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 

responsibility, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Kemudian pada bab ini akan dibahas mulai dari pengumpulan data-

data yang diperlukan hingga menganalisis hasil olah data yang diolah dengan 

menggunakan software SmartPLS. Data-data yang diperlukan disesuaikan dengan 

kriteria yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode non probability sampling 

kategori purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh untuk kemudian diolah 

lebih lanjut adalah sebanyak 50 perusahaan dengan range 5 tahun pengamatan. 

Rincian pemerolehan sampel dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel 

No. Keterangan 

Jumlah 

Perusahaan 

1. 

Perusahaan yang bergerak di sektor jasa yang terdaftar di 

BEI selama tahun periode 2011-2015 

222 

2. 

Perusahaan yang tidak menerbitkan annual report dan 

laporan keuangan dari tahun 2011-2015 

135 

3. 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah 

dalam laporan keuangannya 

37 
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Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel (lanjutan) 

Jumlah Sampel 50 

Total Jumlah Sampel Pengamatan Selama 5 tahun 250 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis data dengan menggunakan statistik-

statistik univariate seperti mean, median, modus, standar deviasi, nilai varians, dan 

lain-lain. Tujuan penggunaan analisis deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran 

atau penyebaran data sampel. Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan 

adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berikut adalah 

hasil statistik deskriptif dari 250 data penelitian dari pengukuran variabel-variabel 

penelitian. 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 250 .04 22.02 2.15 2.49 

QR 250 .04 18.88 1.18 1.9 

CashR 250 .01 13.98 .71 1.6 

WCTO 250 -579.49 9394509.79 37618.48 594158.74 

ITO 250 .47 638.09 34.32 88.7 

TATO 250 .05 3.98 .87 .94 

ROA 250 -.49 .54 .05 .1 

ROE 250 -6.12 2.39 .09 .46 

CFROA 250 -1.14 4.68 .15 .41 

CSRDI 250 0 .28 .07 .04 

DAR 250 .01 4.2 .49 .4 

DER 250 .09 58.1 5.76 8.8 

LDER 250 -1.44 4.23 .4 .59 

LnPend 250 23.72 31.66 27.47 1.9 

LogMV 250 9.34 13.68 11.48 .78 

VACA 250 -25.72 12.71 .25 2.48 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (lanjutan) 

VAHU 250 -75.03 1017.62 8.29 64.92 

STVA 250 -1.44 11.52 .71 1.06 

VAIC 250 -99.74 1031.33 9.25 66.02 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka analisis deskriptif 

dari sampel penelitian berupa perusahaan jasa tahun pengamatan 2011-2015 adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata current ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 2.15 dengan nilai tertinggi 22.02, nilai 

terendah 0.4, dan standar deviasi sebesar 2.49 yang menunjukkan ukuran 

penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

2. Nilai rata-rata quick ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebesar 1.18 dengan nilai tertinggi 18.88, nilai terendah 

0.4, dan standar deviasi sebesar 1.9 yang menunjukkan ukuran penyebaran 

data adalah sebesar nilai tersebut.  

3. Nilai rata-rata cash ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0.71 dengan nilai tertinggi 13.98, nilai terendah 

0.1, dan standar deviasi sebesar 1.6 yang menunjukkan ukuran penyebaran 

data adalah sebesar nilai tersebut. 

4. Nilai rata-rata working capital turnover ratio dari perusahaan jasa yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 37618.48 dengan nilai 

tertinggi 9394509.79, nilai terendah -579.49, dan standar deviasi sebesar 

594158.74 yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai 

tersebut. 
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5. Nilai rata-rata inventory turnover ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 34.32 dengan nilai tertinggi 

638.09, nilai terendah 0.47, dan standar deviasi sebesar 88.7 yang 

menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

6. Nilai rata-rata total assets turnover ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.87 dengan nilai tertinggi 3.98, 

nilai terendah 0.05, dan standar deviasi sebesar 0.94 yang menunjukkan 

ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

7. Nilai rata-rata return of assets ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.05 dengan nilai tertinggi 0.54, 

nilai terendah -0.49, dan standar deviasi sebesar 0.1 yang menunjukkan 

ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

8. Nilai rata-rata return of equity ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.09 dengan nilai tertinggi 2.39, 

nilai terendah -6.12, dan standar deviasi sebesar 0.46 yang menunjukkan 

ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

9. Nilai rata-rata cash flow return of assets ratio dari perusahaan jasa yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.15 dengan nilai 

tertinggi 4.68, nilai terendah -1.14, dan standar deviasi sebesar 0.41 yang 

menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

10. Nilai rata-rata rasio CSRDI dari perusahaan jasa yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 0.07 dengan nilai tertinggi 0.28, nilai 
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terendah 0, dan standar deviasi sebesar 0.04 yang menunjukkan ukuran 

penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

11. Nilai rata-rata debt to assets ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.49 dengan nilai tertinggi 4.2, 

nilai terendah 0.01, dan standar deviasi sebesar 0.4 yang menunjukkan 

ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

12. Nilai rata-rata debt to equity ratio dari perusahaan jasa yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 5.76 dengan nilai tertinggi 58.1, 

nilai terendah 0.09, dan standar deviasi sebesar 8.8 yang menunjukkan 

ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

13. Nilai rata-rata long term debt to equity ratio dari perusahaan jasa yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.4 dengan nilai 

tertinggi 4.23, nilai terendah -1.44, dan standar deviasi sebesar 0.59 yang 

menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

14. Nilai rata-rata Logaritma Natural Pendapatan dari perusahaan jasa yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 27.47 dengan nilai 

tertinggi 31.66, nilai terendah 23.72, dan standar deviasi sebesar 1.9 yang 

menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

15. Nilai rata-rata logaritma market value dari perusahaan jasa yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 11.48 dengan nilai tertinggi 

13.68, nilai terendah 9.34, dan standar deviasi sebesar 0.78 yang 

menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 
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16. Nilai rata-rata value added capital employed dari perusahaan jasa yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.25 dengan nilai 

tertinggi 12.71, nilai terendah -25.72, dan standar deviasi sebesar 2.48 yang 

menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

17. Nilai rata-rata value added value added human capital dari perusahaan jasa 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 8.29 dengan nilai 

tertinggi 1017.62, nilai terendah -75.03, dan standar deviasi sebesar 64.92 

yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

18. Nilai rata-rata stuctural capital value added dari perusahaan jasa yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.71 dengan nilai 

tertinggi 11.52, nilai terendah -1.44, dan standar deviasi sebesar 1.06 yang 

menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

19. Nilai rata-rata value added intellectual capital dari perusahaan jasa yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 9.25 dengan nilai 

tertinggi 1031.33, nilai terendah -99.74, dan standar deviasi sebesar 66.02 

yang menunjukkan ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut. 

 

4.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi outer model dilakukan melalui substantive content, yaitu dengan 

membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi t-statistik dari 

konstruk yang diperoleh melalui prosedur resampling dengan menggunakan teknik 

bootstrapping. 
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4.3.1 Evaluasi Model Pengukuran Formatif 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konstruk dalam penelitian ini 

berbentuk formatif (Mode B) sehingga evaluasi model pengukuran dilakukan 

dengan melihat signifikansi weight-nya. Results for outer loadings dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.3 Results for Outer Loadings 

  Original Sample 

Estimate 

Mean Of 

Subsamples 

Standard 

Deviation 

T-Statistic 

CSR         

CSRDI 1.000 1.000 0.000   

SM         

DAR 0.848 0.849 0.008 104.138 

DER 0.669 0.668 0.013 51.570 

LDER 0.483 0.481 0.030 16.147 

Size         

LnPend 0.786 0.786 0.008 96.361 

LogMV 0.916 0.916 0.004 255.558 

ITC         

STVA 0.997 0.997 0.002 511.736 

VAHU 0.092 0.092 0.028 3.302 

VAIC 0.106 0.107 0.027 3.927 

Kinerja         

CashR 0.914 0.914 0.005 178.196 

CR 0.893 0.892 0.007 135.711 

QR 0.929 0.929 0.005 187.677 

ROA 0.393 0.391 0.021 18.494 

ROE 0.202 0.201 0.013 15.040 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka analisis untuk 

results for outer loadings adalah sebagai berikut: 

1. Dilihat dari nilai original sample estimate-nya yang bernilai positif dan 

besar t-statistik > t-hitung 1.65 maka indikator DAR, DER, dan LDER 

berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel struktur 

modal. 
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2. Dilihat dari nilai original sample estimate-nya yang bernilai positif dan 

besar t-statistik > t-hitung 1.65 maka indikator LnPend dan LogMV 

berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel ukuran 

perusahaan. 

3. Dilihat dari nilai original sample estimate-nya yang bernilai positif dan 

besar t-statistik > t-hitung 1.65 maka indikator STVA, VAHU, dan VAIC 

berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel intellectual 

capital. Indikator VACA dikeluarkan dari model penelitian karena data 

yang dimiliki tidak membentuk variabel intellectual capital. 

4. Dilihat dari nilai original sample estimate-nya yang bernilai positif dan 

besar t-statistik > t-hitung 1.65 maka indikator cash ratio, current ratio, 

quick ratio, ROA, dan ROE berpengaruh positif dan signifikan dalam 

membentuk variabel kinerja keuangan. Indikator WCTO, ITO, TATO, dan 

CFROA dikeluarkan dari model penelitian karena data yang dimiliki tidak 

membentuk variabel kinerja keuangan. 

 

4.4 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan 

antar variabel laten yang dihipotesiskan. Inner model dievaluasi dengan melihat 

besarnya presentase varians dengan melihat nilai R-Squares untuk konstruk laten 

endogen dan signifikansi T-statistik untuk memperoleh stabilitas dari estimasi. 
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Tabel 4.4 Nilai R-Squares 

  R-square 

CSR   

SM   

Size   

ITC   

Kinerja 0.234 

 

Dari data yang tercantum pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R-

Squares untuk variabel kinerja keuangan perusahaan sebesar 0.234 yang termasuk 

kategori lemah. Variabel corporate social responsibility, struktur modal, dan 

ukuran perusahaan dengan dikendalikan oleh variabel control berupa intellectual 

capital mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan perusahaan sebesar 23.4% 

sedangkan 76.6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa model penelitian kurang 

baik dikarenakan lemahnya variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependennya. 

Tabel 4.5 Results for Inner Weights 

 Original Sample 

Estimate 

Mean Of 

Subsamples 

Standard 

Deviation 

T-

Statistic 

CSR -> 

Kinerja 
0.016 0.015 0.009 1.781 

SM -> 

Kinerja 
-0.317 -0.318 0.009 35.231 

Size -> 

Kinerja 
-0.252 -0.253 0.009 28.744 

ITC -> 

Kinerja 
-0.145 -0.147 0.008 18.604 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka analisis untuk 

results for inner weight adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel corporate social responsibility memiliki original sample estimate 

yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 1.65 yang mana hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Variabel struktur modal memiliki original sample estimate yang bernilai 

negatif dan besar t-statistik > t-hitung 1.65 yang mana hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel struktur modal berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan. 

3. Variabel ukuran perusahaan memiliki original sample estimate yang 

bernilai negatif dan besar t-statistik > t-hitung 1.65 yang mana hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan. 

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 4.5 dan penjelasan sebelumnya 

maka terlihat bahwa variabel corporate social responsibility yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan mendukung 

hipotesis pertama. Hal tersebut berarti dengan adanya peningkatan CSR perusahaan 

maka akan meningkatkan pula kinerja keuangan perusahaannya. Perusahaan yang 

memperhatikan CSR dan berusaha untuk meningkatkannya akan meningkatkan 
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kepercayaan stakeholders. Dengan didapatnya kepercayaan stakeholders akan 

membantu perusahaan untuk beroperasi secara maksimal yang akan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. 

Dilihat dari informasi yang dilaporkan di annual report, informasi atas 

pengungkapan CSR perusahaan yang bergerak di sektor jasa masih sangat minim 

apabila mengacu pada ketentuan yang ditetapkan GRI. Meski demikian, informasi 

atas pengungkapan CSR yang dilaporkan di annual report telah mengungkap 

setidaknya satu kriteria dari setiap indikator yang ditentukan. Hal yang 

menyebabkan minimnya pengungkapan ini bisa jadi diakibatkan oleh kurangnya 

kesesuaian antara ketentuan yang ditetapkan GRI dengan kondisi di Indonesia 

sendiri. Ketentuan yang ditetapkan GRI kemungkinan lebih mengacu pada kondisi 

di lingkup internasional. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stakeholders. Teori tersebut 

menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan operasional hanya 

berbasis mencari keuntungan semata, namun turut berperan serta dalam pencapaian 

pembangunan berkelanjutan. CSR juga berperan penting dalam mencegah konflik 

yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat (Jang et al., 2013). Dengan 

didukungnya teori tersebut maka sudah seharusnya perusahaan memperhatikan 

stakeholders untuk mendapat kepercayaannya dengan berupaya melakukan 

tindakan yang tak hanya mendatangan keuntungan bagi perusahaan semata, namun 

juga bagi stakeholders. Melalui hal itu stakeholders akan merasa diikutsertakan 

sekaligus diberi manfaat dengan beroperasinya perusahaan terkait. Dengan begitu 

akan ada banyak pihak yang mendukung keberlangsungan hidup perusahaan 
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sehingga dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan dan membantu 

perusahaan mencapai pembangunan berkelanjutan yang akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Jang et al. (2013) dan 

Mwangi & Oyenje (2013) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitiannya, Jang et al. (2013) menyatakan 

bahwa hubungan yang positif antara CSR dengan profitabilitas menyiratkan apabila 

kegiatan CSR bukanlah sebuah biaya bagi perusahaan namun merupakan strategi 

bisnis dalam bentuk investasi yang berkontribusi meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Sedangkan peneliti Mwangi & Oyenje (2013) menyatakan bahwa 

perusahaan melakukan kegiatan CSR dengan target untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai serta lingkungan sekitar. Kemudian dengan diungkapkannya 

kegiatan CSR dalam annual report akan turut meningkatkan citra perusahaan. 

Dengan begitu timbul kemungkinan dapat terjadinya sustainability bagi 

perusahaan. 

 

4.5.2 Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Dari data yang tercantum pada tabel 4.5 dan penjelasan sebelumnya maka 

terlihat bahwa variabel struktur modal yang berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan mendukung hipotesis kedua. Hal 

tersebut berarti dengan adanya peningkatan struktur modal maka akan menurunkan 

kinerja keuangan perusahaannya. Struktur modal yang terdiri baik dari penambahan 
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utang maupun penggunaan modal sendiri sama-sama dapat menyebabkan 

penurunan kinerja perusahaan. 

Dilihat dari data keuangan yang disajikan di laporan keuangan tahunan, 

perusahaan sektor jasa di Indonesia cenderung memberatkan pendanaan melalui 

penggunaan modal sendiri dibandingkan dengan penggunaan utang jangka panjang. 

Hal tersebut bisa jadi disebabkan perusahaan ingin memproteksi pengeluaran 

kasnya agar tidak terlalu berlebihan hingga menimbulkan kesulitan keuangan 

meskipun dampaknya tingkat pengembalian investor menjadi tidak maksimal 

akibat bertambahnya biaya modal. Di sisi lain perusahaan juga bermaksud untuk 

menghindari risiko kebangkrutan yang dapat menurunkan penilaian atas kinerja 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori trade-off yang menjelaskan bahwa 

perusahaan akan berutang sampai tingkat tertentu dengan maksud penghematan 

pajak yang mengarah pada kesulitan keuangan dan risiko kebangkrutan. Pemilihan 

penambahan utang dalam struktur modal tak luput dari pertimbangan penghematan 

pajak dan biaya kesulitan keuangan namun menuntut perusahaan untuk melunasi 

utang dan membayar bunga pinjaman melalui pengorbanan kas perusahaan. 

Pengorbanan kas yang terus menerus dilakukan dapat mengantarkan perusahaan 

pada biaya kesulitan keuangan hingga mencapai titik di mana perusahaan akan tidak 

mampu lagi memenuhi kewajibannya (Setiani, 2013). Hal tersebut dapat 

mempengaruhi pandangan stakeholder dalam menilai kinerja perusahaan. Namun 

apabila modal sendiri yang dipergunakan, meski laba yang diperoleh tinggi, hal 

tersebut menambah biaya modal dan menurunkan tingkat pengembalian kepada 
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investor (Jaisawal & Srivastava, 2013). Kinerja perusahaan akan dinilai kurang 

memuaskan karena hasil yang dicapai perusahaan tak sejalan dengan timbal balik 

yang diberikan kepada investor. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Jaisawal & Srivastava 

(2013) bahwa struktur modal memiliki hubungan yang rendah dan memiliki tingkat 

negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa 

setiap perusahaan perlu membuat keputusan mengenai pengelolaan struktur modal 

yang baik dan tepat agar bisnis perusahaan dapat mencapai kesuksesan.  

 

4.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Menurut data yang tercantum pada tabel 4.5 dan penjelasan sebelumnya 

maka terlihat bahwa variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan tidak mendukung 

hipotesis ketiga. Hal tersebut berarti dengan adanya peningkatan ukuran perusahaan 

maka akan menurunkan kinerja keuangan perusahaannya. 

Besarnya ukuran perusahaan tidak menjadikannya jaminan bahwa 

perusahaan tersebut akan mencapai sustainability. Berbagai faktor bisa 

mempengaruhi sustainability dari perusahaan. Kurangnya perusahaan dalam 

berinovasi bisa menjadi pemicu kemunduran perusahaan. Tentunya sumber daya 

manusia memiliki andil besar dalam hal tersebut. Sumber daya manusia yang 

kurang kompeten bisa mengakibatkan perusahaan kalah bersaing di pasar. 

Dijelaskan dalam penelitian Arisadi & Djazuli (2013) bahwa ukuran perusahaan 

menunjukkan peningkatan aset pada perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan 
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terjadinya penimbunan aset perusahaan. Aset perusahaan yang terlalu besar 

mengindikasi bahwa kegiatan operasional perusahaan tidak berjalan secara optimal 

yang berarti pendapatan tidak diperoleh secara maksimal. Di sisi lain, stakeholders 

khususnya pemegang saham memiliki ekspektasi bahwa perusahaan dengan ukuran 

besar akan dapat mempertahankan kedudukannya. Ukuran perusahaan yang besar 

umumnya diikuti dengan biaya-biaya yang lebih besar pula. Apabila kegiatan 

operasional perusahaan tidak berjalan optimal akibat penimbunan aset maka biaya-

biaya yang semula menguntungkan perusahaan karena bisa menjadi strategi dalam 

pengurangan pajak untuk meningkatkan income justru berbalik menjadi senjata 

yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Stakeholders akan menilai hal 

tersebut sebagai awal kemunduran perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Rifan, Andi, & Widiyanti 

(2013) dan Niresh & Velnampy (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Disebutkan dalam 

penelitian Rifan et al. (2013) bahwa semakin besarnya ukuran perusahaan 

berdampak pada penurunan nilai ROA dan ROE perusahaan. Sedangkan dalam 

penelitian Niresh & Velnampy (2014) dikatakan bahwa alasan negatifnya hubungan 

antara ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan adalah karena 

adanya pemisahan kepemilikan manajemen pada perusahaan modern yang merubah 

pemfokusan dari memaksimalkan profit menjadi memaksimalkan utilitas 

manajerial. Selain itu, ketidakfleksibelan struktur organisasi, penggunaan 

teknologi, dan perubahan taktis logika perusahaan juga menjadi beberapa 

penyebabnya.  


