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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Statistik Deskriptif 

Data yang digunakan didalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Objek penelitian merupakan laporan laporan keuangan pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai periode 2012 sampai dengan tahun 

2016. Pengujian statistik dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi SPSS 

(Statistical Package for the Social Science). 

Jumlah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 

sampai tahun 2016 adalah 566 perusahaan. Berikut disajikan informasi mengenai 

data sampel yang dipakai dalam penelitian: 

Tabel 4.1 

Daftar Pemilihan Sampel Substruktur I 

Keterangan                            Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 566 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 169 

Perusahaan yang dijadikan sampel       397 

Periode penelitian 5 tahun 

Total data penelitian 1985 data 

Data outlier 505 data 

Data observasi 1480 data 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018.  

 Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2012 – 2016 adalah sebanyak 566 perusahaan, sedangkan perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel adalah 397 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

periode 5 tahun sehingga terkumpul sebanyak 1985 data yang diajadikan sebagai 

data sampel untuk menguji pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan dan 

kepemilikan manejerial terhadap agency cost. Setelah dilakukan uji outlier, 
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terdapat sebanyak 505 data outlier yang merupakan data ekstrim sehingga tidak 

dipakai dalam penelitian ini. Data yang tersisa untuk melakukan observasi 

sejumlah 1480 data. 

Tabel 4.2 

Daftar Pemilihan Sampel Substruktur II 

Keterangan                            Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 566 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 169 

Perusahaan yang dijadikan sampel       397 

Periode penelitian 5 tahun 

Total data penelitian 1985 data 

Data outlier 470 data 

Data observasi 1515 data 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018.  

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2012 – 2016 adalah sebanyak 566 perusahaan, sedangkan perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel sebanyak 397 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

periode 5 tahun sehingga terkumpul sebanyak 1985 data yang diajadikan sebagai 

data sampel untuk menguji pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan dan 

kepemilikan manejerial dan agency cost terhadap kinerja perusahaan. Setelah 

dilakukan uji outlier, terdapat sebanyak 470 data outlier yang merupakan data 

ekstrim sehingga tidak dipakai dalam penelitian ini. Data yang tersisa untuk 

melakukan observasi sejumlah 1515 data. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Substruktur I 
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  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SGA 1480 0,0001557 0,6195032 0,1816658 0,138065 

DER 1480 3,5299761 7,4332210 1,4651869 1,645107 

UKURAN 1480 10,225857 14,796701 12,480889 0,759682 

KMANEJERIAL 1480 0,000000 0,0051319 0,0002522 27,96650 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat sebanyak 1480 data yang diolah. Atas 

hasil pengolahan data diatas, nilai rata-rata variabel rasio SGA adalah sebesar 

18,17%. Angka ini menunjukkan dari total angka penjualan, terdapat angka 

sejumlah 18,17% yang merupakan agency cost. 

Nilai rata-rata variabel DER dari hasil uji dekstriptif adalah 1,465. Nilai 

tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan menanggung kewajiban sebesar 1,465 

kali lebih tinggi dari total ekuitas yang dimiliki. Namun angka ini masih belum 

bisa mencapai rata-rata DER perusahaan pada CSI Market (2016) dengan nilai 

0,9583 kali. 

Nilai rata-rata kepemilikan manejerial yaitu sebesar 0,025% dari total 

saham yang beredar. Nilai kepemilikan manejerial terendah  mencapai 0% yang 

berarti bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki saham manejerial. Sedangkan 

nilai kepemilikan manejerial tertinggi mencapai 0,05% dari total saham beredar. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Substruktur II 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SGA 1515 0,000000 0,660000 0,18493729 0,146015935 

DER 1515 -5,022957 9,039634 1,66240162 1,920687923 

KMANEJERIAL 1515 0,000000 0,010000 0,00042244 0,002012123 

UKURAN 1515 16821216086,9 6767387530000 1647194348979 5602980062040 

ROA 1515 -0,142437 0,217099 0,03856140 0,058745133 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 
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Berdasarkan tabel diatas, terdapat sebanyak 1515 data yang olah. Atas 

hasil pengolahan data diatas, nilai rata-rata variabel rasio SGA adalah sebesar 

18,49%. Angka ini menunjukkan dari total angka penjualan, terdapat angka 

sejumlah 18,49% yang merupakan agency cost. 

Nilai rata-rata variabel DER dari hasil uji dekstriptif adalah 1,662. Nilai 

tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan menanggung kewajiban sebesar 1,662 

kali lebih besar dari total ekuitas yang dimiliki. Namun angka ini masih belum 

bisa mencapai rata-rata DER perusahaan pada CSI Market (2016) dengan nilai 

0,9583 kali. 

Nilai rata-rata kepemilikan manejerial adalah senilai 0,04% dari total 

saham beredar. Nilai kepemilikan manejerial terendah adalah 0% yang berarti 

bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki saham manejerial. Sedangkan nilai 

kepemilikan manejerial tertinggi mencapai 10% dari total saham beredar. 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dari total aset perusahaan. 

Nilai rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan yang terdaftar di BEI selama 

2012 – 2016 adalah sebesar Rp. 1.647.194.348.979,-. 

Nilai rata-rata rasio ROA adalah 3,86% yang berarti bahwa perusahaan 

mampu memperoleh keuntungan bersih sebesar 3,86% dari total aset yang 

dimiliki. Menurut CSI Market (2016), rata-rata ROA adalah sebesar 7,05%. Maka 

hasil uji deskriptif menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia masih belum 

mencapai target menurut CSI Market. 
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4.2 Hasil Uji Outlier 

Hasil uji outlier dengan menggunakan SPSS versi 21, menunjukkan 

adanya 183 data observasi yang mempunyai nilai di luar kewajaran. Data outlier 

merupakan data yang dimiliki nilai Z Score dengan batasan –3,00 sampai dengan 

+3,00 sehingga data tersebut dikeluarkan dari sampel pengujian ini dan tidak 

dapat digunakan pada pengolahan data selanjutnya. 

 

4.3 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

independen dalam model regresi tersebut berdistribusi secara normal. Model 

regresi yang baik adalah model yang mempunyai data terdistribuso secara normal 

atau pun mendekati normal. Salah satu cara untuk menilai normalitas residual 

yaitu dengan melihat analisis grafik. Dalam grafik hasil uji normalitas dapat dlihat 

apabila data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas data, namun apabila 

data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006). 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Substruktur I 
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Sumber: Data penelitian diolah, 2018.  

 Hasil uji normalitas untuk substruktur I dengan dependen agency cost 

menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi normalitas data karena data 

tersebar mendekati garis diagonal. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Substruktur II 

 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 
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 Hasil uji normalitas untuk substruktur II dengan dependen ROA 

menunjukkan bahwa model regresi memenuhi normalitas data karena data 

menyebar mendekati garis diagonal. 

 

4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas ditujukan untuk menguji apabila dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik sepatutnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Menurut 

Ghozali (2009), untuk medeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam 

model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Batas nilai yang dipakai dalam menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10. Hasil pengujian multikolineritas 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas Substruktur I 

Variabel 
Colinearity Statistics 

Kesimpulan 
Tolerance VIF 

DER 0,936 1,069 Tidak terjadi multikolinearitas 

UKURAN 0,937 1,067 Tidak terjadi multikolinearitas 

KMANEJERIAL 0,996 1,004 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Hasil uji multikolinearitas subtruktur I menunjukkan nilai tolerance untuk 

variabel DER sebesar 0,936, ukuran perusahaan sebesar 0,937 dan kepemilikan 

manejerial sebesar 0,996. Nilai tolerance untuk seluruh variabel tersebut lebih 

dari 0,1. Nilai VIF untuk variabel DER sebesar 1,069, variabel ukuran perusahaan 

sebesar 1,067 serta kepemilikan manejerial masing-masing sebesar 1,004. Angka 
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VIF untuk ketiga variabel tersebut kurang dari 10. Jika nilai tolerance lebih dari 

0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi 

(multikolinearitas) antar variabel independen pada model regresi substruktur I. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas Substruktur II 

Variabel 
Colinearity Statistics 

Kesimpulan 
Tolerance VIF 

DER 0,981 1,019 Tidak terjadi multikolinearitas 

UKURAN 0,902 1,109 Tidak terjadi multikolinearitas 

KMANEJERIAL 0,887 1,127 Tidak terjadi multikolinearitas 

SGA 0,999 1,001 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Hasil uji multikolinearitas subtruktur II menunjukkan angka nilai 

tolerance untuk variabel DER sebesar 0,981, ukuran perusahaan sebesar 0,902, 

kepemilikan manejerial sebesar 0,887 dan SGA sebesar 0,999. Nilai tolerance 

untuk seluruh variabel tersebut lebih dari 0,1. Sedangkan nilai VIF untuk variabel 

DER sebesar 1,019, variabel ukuran perusahaan sebesar 1,109, kepemilikan 

manejerial senilai 1,127 dan SGA sebesar 1,001. Angka VIF untuk keempat 

variabel tersebut kurang dari 10. Jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF 

kurang dari 10, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi korelasi 

(multikolinearitas) antar variabel independen pada model regresi substruktur II. 

 

4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas ditujukan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi ada terjadi perbedaan varian antara residual satu ke pengamatan lain. Jika 

varian dari nilai residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka 
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disebut homokedastisitas dan jika tidak sama akan dianggap sebagai 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2005). 

 Dalam penentuan heterokedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot, 

titik-titik yang terbentuk seharusnya menyebar secara acak, tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, apabila memenuhi kondisi tersebut 

maka tidak terjadi heterokedastisitas dan model regresi layak digunakan. Hasil uji 

heterokedastisitas dengan penggunaan grafik scatterplot ditunjukan pada gambar 

berikut ini: 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heterokedastisitas Substruktur I 

 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Gambar 4.4 

Hasil Uji Heterokedastisitas Substruktur II 
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Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Dari grafik scatterplot substruktur I maupun II terlihat jelas bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

substruktur I dan II tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

4.6  Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya) 

(Imam Ghozali, 2011:110). Jika muncul korelasi maka akan terdapat masalah 

autokorelasi. Munculnya autokorelasi dikarenakan adanya pengamatan yang 

berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.  Hasil pengujian autokorelasi 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
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Hasil Uji Autokorelasi Substruktur I 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of  

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,193a ,037 ,035 0,1325477 ,751 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

 Hasil uji autokorelasi substruktur I menunjukkan nilai durbin-watson 

sebesar 0,751 masih berada pada kisaran -2 sampai dengan 2, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi substruktur I tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi Substruktur II 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,276a ,076 ,074 ,056538507 1,021 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Hasil uji autokorelasi subtruktur II menunjukkan nilai durbin-watson 

sebesar 1,303 masih berada pada kisaran -2 sampai dengan 2, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi substruktur II tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.7  Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

 Hasil pengujian koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

R²₁  adalah R square untuk persamaan I yaitu sebesar 0,023 dan R²₂  adalah R 

square untuk persamaan II yaitu sebesar 0,074: 

P²e₁  = 1 – 0,035 = 0,965 

P²e₂  = 1 – 0,074 = 0,926 

Sehingga diperoleh koefisien determinasi total adalah sebagao berikut: 

R²m = 1 – (0,965 x 0,926) = 0,10641 atau 10,64% 
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 Hasil perhitungan R²m mengindikasi bahwa keragaman data yang bisa 

dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 10,64% atau dengan kata lain 

informasi yang terkandung dalam data 10,64% dapat dijelaskan oleh model 

tersebut. Sedangkan 89,36% keragaman sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang 

belum terdapat dalam model. 

 

4.8  Hasil Uji Hipotesis 

4.8.1 Uji F 

 Hasil uji F bertujuan untuk mengetahui relasi variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil uji F pada data yang dilakukan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F substruktur I 

Variabel Depeden F Sig. Kesimpulan 

Agency Cost (SGA) 17,868 ,000b Signifikan 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F yang diperoleh untuk variabel 

intervening agency cost sebesar 17,868 dan p-signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi menunjukkan nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,000. Sebuah 

variabel dianggap berpengaruh simultan jika nilai signifikansinya < 0,05. 

Kesimpulan dari hasil tersebut adalah variabel independen yang terdiri dari 

struktur modal, ukuran perusahaan dan kepemilikan manejerial secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening agency cost. Model regresi 

tersebut dinilai cocok dan dapat digunakan untuk memprediksi faktor yang 

mempengaruhi agency cost dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji F substruktur II 

Variabel Depeden F Sig. Kesimpulan 

Kinerja Perusahaan (ROA) 31,121 ,000b Signifikan 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F yang diperoleh untuk variabel 

dependen kinerja perusahaan dengan rasio ROA sebesar 31,121 dan p-signifikansi 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi menunjukkan nilai probabilitas yang dihasilkan 

adalah 0,000. Sebuah variabel dianggap berpengaruh simultan jika nilai 

signifikansinya < 0,05. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah variabel independen 

yang terdiri dari struktur modal, ukuran perusahaan, kepemilikan manejerial dan 

agency cost secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

kinerja perusahaan dengan (ROA). Model regresi tersebut dinilai cocok dan dapat 

digunakan untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan 

dalam penelitian ini. 

4.8.2 Uji T 

 Uji t digunakan untuk mengambil keputusan hipotesis dengan melihat 

tingkat signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hasil output SPSS pada tabel dibawah ini menggambarkan pengaruh 

secara parsial variabel independen tersebut. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji T substruktur I 
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       Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Kesimpulan Hipotesis 

       
       

C 0,553000 0,06100 8,99600 0.0000   

Struktur Modal -0,005000 0,00000 -2,11400 0,0350 Signifikan Dapat dibuktikan 

KManejerial -0,030000 0,08100 -5,93300 0.0000 Signifikan Dapat dibuktikan 

Ukuran 23,49600 0,37100 2,53500 0.0110 Signifikan Dapat dibuktikan 

       
 

 

      
Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji T substruktur II 

       
       Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Kesimpulan Hipotesis 

       
       

C -0,071000 0,02500 -2,81700 0.0500   

Agency Cost 0,029000 0,01000 -2,89800 0.0400 Signifikan Dapat dibuktikan 

Struktur Modal -0,008000 0,00001 -10,4630 0.0000 Signifikan Dapat dibuktikan 

Ukuran -0,010000 0,00002 5,12500 0.0000 Signifikan Dapat dibuktikan 

K Manejerial -0,341000 0,72300 -0,47200 0.6370  Tidak Signifikan Tidak Terbukti 

       
       
Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

 Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependennya dapat dilihat dari nilai beta unstandardized coefficient karena 

seluruh variabel dalam skala yang sejenis yaitu rasio. Sedangkan untuk melihat 

variabel mana yang paling dominan mempengaruhi nilai perusahaan maka yang 

digunakan adalah nilai beta standardized coefficient. 

 

4.8.3 Uji Mediasi 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan analisis jalur (path 

analysis) untuk menguji hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung struktur 

modal (DER), ukuran perusahaan dan kepemilikan manejerial dengan agency cost 
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(SGA) sebagai variabel mediasi. Penyelesaian analisis jalur tersebut dibagi 

menjadi dua model substruktur yaitu substruktur pertama pengaruh DER, ukuran 

dan kepemilikan terhadap agency cost. dan substruktur kedua adalah pengaruh 

DER, ukuran dan kepemilikan dan agency cost terhadap ROA. Adapun langkah-

langkah analisis jalur adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Model Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan 

Manejerial terhadap Kinerja Perusahaan dengan Agency Cost sebagai Variabel 

Intervening 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.13 

Hasil Regresi pada Analisis Jalur 

  
 

DER 

(X1) 

UKURAN 

(X2) 

K. MANEJERIAL 

(X3) 

SGA 

(Y1) 

Substruktur I Koefisien jalur -0,005000 23,49600 -0,030000 O 

 Signifikansi -2,11400 2,53500 -5,93300 O 

Substruktur II Koefisien jalur -0,008000 0,010000 -0,341000 0,029000 

 Signifikansi -10,4630 5,12500 -0,47200 -2,89800 

Sumber: Data penelitian diolah, 2018. 

Substruktur I: 

 Y1 = α + β1DER + β2UKURAN + β3KMANEJERIAL + e1 

Struktur Modal 

(Debt to Equity Ratio) 

Ukuran Perusahaan 

Kepemilikan 

Manejerial  

Agency Cost 

(SGA Ratio) 

Kinerja 

Perusahaan 

(Return on Assets 

Ratio) 
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 Y1 = α  0,553000 - β1 0,005000 + β2 23,49600 - β3 -0,030000 + e1 

 

Substruktur II: 

 Y2 = α + β1DER + β2UKURAN + β3KMANEJERIAL + β4SGA + e2 

Y2 = α  -0,0710 - β1 0,008 - β2 0,010000 – β3 0,3410 – β4 0,0290 + e2 

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

   Hipotesis (H1) menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap 

ROA. Hasil pengujian secara partial diperoleh nilai t sebesar -0,272 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 5%, dan t hitung bernilai 

positif 24,441 maka hipotesis (H1) diterima yang berarti ada terdapat pengaruh 

signifikan negatif antara variabel DER dengan variabel ROA. Semakin meningkat 

nilai DER makanya akan semakin menurun pula lah kinerja perusahaan. 

Beta yang bernilai positif mengindikasikan bahwa dalam penggunaan 

hutang dapat terjadi peningkatan imbal hasil kepada pemilik perusahaan. Teori 

menyatakan bahwasanya ROE adalah return on assets (ROA) dan dikali dengan 

leverage (Jones et al. 2009). Sehingga leverage dapat mempengaruhi ROE. Hal 

ini terjadi karena pembiayaan dengan hutang menimbulkan beban bunga yang 

tetap harus dibayar. Jones et al. (2009) menyatakan bahwa leverage dapat 

meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham (favorable leverage), tapi dapat 

juga merugikan pemegang saham (unfavorable leverage). Level ROA tertentu 

dapat meningkatkan kinerja menuju ROE yang lebih tinggi melalui penggunaan 

pendanaan hutang yang bijaksana. Sebaliknya penggunaan pendanaan hutang 

yang tidak bijaksana dapat menyebabkan ROE lebih rendah daripada ROA (Jones 

et al. 2009). Penelitian ini hampir menunjukkan bahwa leverage meningkatkan 

imbal hasil kepada pemegang saham. Berarti dana dari hutang digunakan dengan 
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cara yang baik sehingga meningkatkan laba. Perusahaan juga masih mempunyai 

laba sebelum bunga dan pajak yang cukup baik. Moeljadi (2006) mengatakan 

bahwa apabila Return on Assets (ROA) lebih besar dari tingkat bunga, maka 

sebaiknya pemenuhan kebutuhan dana diambil dari modal pinjaman, sebab 

penambahan leverage akan menaikkan ROE. Jika perusahaan memaksakan diri 

untuk meng-gunakan modal sendiri, baik emisi saham baru maupun laba ditahan, 

maka secara teoritis akan menurunkan ROE. Jika ROA lebih kecil dari tingkat 

bunga, maka keperluan dana sebaiknya diambil dari penambahan modal sendiri, 

baik melalui emisi saham maupun laba ditahan, sebab akan meningkatkan ROE. 

Jika perusahaan memaksakan menambah leverage maka ROE akan menurun. Jika 

ROA sama persis besarnya dengan tingkat bunga pinjaman, maka penambah-an 

atau pengurangan hutang tidak akan mem-pengaruhi ROE. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan hutang hamper meningkatkan ROE. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ROA yang diperoleh hampir lebih besar dari tingkat 

bunga pinjaman. Penelitian selanjutnya dapat meneliti pengaruh perbandingan 

ROA terhadap tingkat bunga terhadap ROE. 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

Hipotesis (H2) menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap 

agency cost. Hasil pengujian secara partial diperoleh nilai t hitung sebesar -

0,058dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 5%, 

dan t hitung bernilai positif 6,781 maka hipotesis (H1) diterima yang berarti 

terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel DER dengan variabel ROE. 

Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agency cost. Hal ini 

sejalan dengan Lin (2006) bahwa kebijakan hutang meningkatkan agency cost. 
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Temuan menunjukkan bahwa jika hal-hal lain dianggap tetap, peningkatan hutang 

sebesar 1% persen akan meningkatkan proksi agency cost, dalam hal ini adalah 

perbandingan discretionary expense dengan penjualan bersih, sebesar 0.333%. 

Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beban bunga hutang yang meningkat 

seiring dengan meningkatnya jumlah hutang.  

Hal ini tidak sesuai dengan Jensen dan Meckling (1976) dalam Cao (2006) 

yang menyata-kan bahwa penggunaan hutang dalam struktur modal dapat 

mencegah pengeluaran yang tidak penting dan memberi dorongan pada manejer 

untuk mengoperasikan perusahaannya dengan lebih efisien. Temuan ini juga tidak 

sejalan dengan Brigham dan Daves (2004) yang menyatakan bahwa penggunaan 

hutang yang tinggi dalam struktur modal dapat menimbulkan ancaman 

kebangkrutan sehingga mengurangi agency cost. Hal tersebut terjadi karena 

manejer akan mengurangi pengeluaran yang tidak penting agar dapat membayar 

hutang. 

3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

Hipotesis (H3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan dengan nilai p-value 0,000 dan nilai t sebesar  7,548. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin (2006) serta Wright et 

al. (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan ber-pengaruh positif terhadap 

kinerja.  

4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

Hipotesis (H3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negative terhadap agency cost dengan nilai p-value 0,000 dan nilai t sebesar  -
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4,357. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin (2006) 

menyatakan hal sebaliknya. 

5. Hasil Pengujian Hipotesis 5 (H5) 

Kepemilikan manejerial dalam penelitian ini dinilai tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen ROA. Hal ini ditunjukkan dengan p-value 

0,2140 yang artinya lebih dari 5%. Oleh sebab itu, H5 ditolak. 

6. Hasil Pengujian Hipotesis 6 (H6) 

Kepemilikan manejerial dalam penelitian ini berpengaruh signifkan positif 

terhadap agency cost. Hal ini ditunjukkan dengan p-value 0,8000 yang artinya 

lebih dari 5% dan nilai beta -0,142. Oleh sebab itu, H6 ditolak. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini banyak yang 

memiliki kepemilikan manejerial dibawah angka mean atau rata-rata sebesar 

0,9458. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Jensen and Meckling (1976), Chen dan Steiner (1999) dalam Haruman (2008) dan 

Jensen et al. (1992) dalam Sunarto (2004). 

7. Hasil Pengujian Hipotesis 7 (H7) 

Hipotesis (H7) menyatakan bahwa agency cost berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kinerja perusahaan dengan nilai p-value 0,000 dan nilai t sebesar  

-0,072. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin (2006) 

dan Wright et al. (2009) yang menemukan bahwa agency cost berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ROE, artinya bila agency cost dibiarkan membengkak, 

maka hal tersebut dapat mengurangi pencapaian keuntungan kompetitif yang 

berdampak negatif terhadap kinerja. 

8. Hasil Pengujian Hipotesis 8 (H8) 
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Hipotesis H8 menunjukkan bahwa agency cost memediasi hubungan antara 

struktur modal terhadap ROA. Hal ini dinilai dalam keputusan penggunaan 

pendanaan, terdapat campur tangan seorang manejer didalamnya. 

9. Hasil Pengujian Hipotesis 9 (H9)   

Hipotesis H8 menunjukkan bahwa agency cost tidak memediasi hubungan 

antara ukuran perusahaan terhadap ROA, ditolak. Hal ini karena ukuran 

perusahaan pada penelitian ini memiliki ukuran perusahaan yang besar dan 

besarnya ukuran perusahaan tidak memengaruhi kinerja perusahaan, tetapi 

pengelolaan kegiatan operasi yang efisien yang akan memengaruhi kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lin (2006), Wright et al. 

(2009), Calisir et al. (2010). 

10. Hasil Pengujian Hipotesis 10 (H10) 

 Hipotesis H10 menunjukkan bahwa agency cost memediasi hubungan 

antara kepemilikan manejerial terhadap ROA. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2005) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manejerial belum mampu sepenuhnya sebagai mekanisme untuk 

meningkatkan efisiensi aset perusahaan, sehingga kepemilikan manejerial tidak 

dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan manejer 

yang berakibat dalam penuruan kinerja.  
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