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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis di era perekonomian yang semakin maju seperti 

belakangan ini sangatlah dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat dan para pelaku 

bisnis. Terbukti dengan banyaknya jumlah pelaku usaha atau industri yang sudah go 

public dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Sampai saat ini 

jumlah seluruh perusahaan yang listing di BEI telah mencapai 462 badan usaha, 

jumlah yang sangatlah besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Ditambah lagi dengan banyaknya badan usaha yang masih private atau belum listing 

di BEI, sudah dapat dipastikan bahwa gejolak dunia usaha pada era seperti sekarang 

telah meningkat dengan tajam.  

Industri dalam pengertian sederhana merupakan suatu kegiatan mengolah 

bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Bahan jadi tersebut 

nantinya akan memiliki nilai tambah sehingga dapat memperoleh keuntungan. 

Industri sendiri tidak hanya menghasilkan barang yang dapat terlihat, namun juga 

dapat berbentuk jasa, seperti industri telekomunikasi, pariwisata, perhotelan dan lain 

sebagainya. Menurut peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-

IND/PER/6/2008, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai 

yang lebih tinggi termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.  
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Industri adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan ketrampilan dan 

ketekunan kerja serta penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan 

distribusi sebagai dasarnya. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 

tahun 2012 terdapat sembilan jenis klasifikasi industri, seperti industri pertanian, 

pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, 

konstruksi properti dan real estate, infrastruktur utilitas dan transportasi, keuangan, 

serta perdagangan dan jasa. 

Salah satu kategori industri yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

adalah industri barang konsumsi atau biasa disebut dengan industri consumer goods. 

Industri barang konsumsi merupakan salah satu jenis usaha dari industri manufaktur 

selain aneka industri dan industri dasar dan kimia. Menurut Kamus Bisnis dan Bank, 

barang konsumsi atau biasa disebut dengan consumer goods adalah barang yang 

dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi 

atau rumah tangga yang bersifat sekali habis, barang tersebut berbeda dengan barang 

yang digunakan dalam proses produksi. Industri consumer goods mempunyai 5 sub 

sektor utama, antara lain sub sektor makanan dan minuman, tembakau, farmasi, 

kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga.  

Industri barang konsumsi merupakan salah satu jenis industri yang termasuk 

padat modal. Industri padat modal sendiri adalah industri yang dibangun dengan 

modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya, 

baik modal untuk pembelian pabrik, kantor, mesin, kendaraan, bahan baku, gaji 

pegawai dan lain sebagainya. Sifat dan karakteristik industri barang konsumsi 

berbeda dengan industri lainnya. Karakteristik utama industri barang konsumsi 
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adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. 

Menurut Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Pedoman Penyajian dan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (2002), aktivitas 

perusahaan yang tergolong kedalam industri barang konsumsi mempunyai tiga 

kegiatan utama, antara lain yaitu : 

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan 

baku  

2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku 

menjadi bahan jadi 

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap industri tidak pernah 

terlepas dari istilah risiko, termasuk juga risiko yang melekat pada industri barang 

konsumsi. Risiko sering digambarkan melalui berbagai macam arti, namun 

seringkali kata risiko digunakan untuk menjelaskan suatu ketidakpastian, keragu-

raguan atau kemungkinan akan terjadinya kerugian. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dari 

suatu perbuatan atau tindakan, atau dengan kata lain risiko adalah kemungkinan 

terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan.  

 

 

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



4 
 

Menurut Laporan Tahunan Perusahaan Industri Barang Konsumsi, secara garis 

besar risiko yang ditanggung oleh sebagian besar perusahaan yang terdapat dalam 

industri barang konsumsi antara lain yaitu : 

1. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko dimana perseroan akan mengalami kerugian 

yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi 

kewajiban kontraktual mereka 

2.  Risiko Nilai Tukar Mata Uang  

 Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko nilai wajar atas arus kas masa 

depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan 

nilai tukar mata uang asing 

3. Risiko Suku Bunga 

 Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atas arus kas masa 

depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan 

suku bunga pasar 

4.  Risiko Likuiditas 

 Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Perseroan 

menunjukkan laba jangka pendek tidak cukup untuk menutupi 

pengeluaran jangka pendek 

5.  Risiko Harga 

 Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai 

akibat perubahan harga pasar 
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6.  Risiko Persaingan 

 Dengan banyaknya pesaing pada bidang usaha ini dapat mengurangi 

pangsa pasar perseroan, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan 

7. Risiko Persediaan 

  Kurangnya kontrol pada persediaan barang dapat menyebabkan adanya 

keterlambatan distribusi yang berisiko pada hilangnya penjualan akibat 

beralihnya konsumen ke produk lain. Selain itu, hal ini dapat juga 

mengakibatkan turunnya kepercayaan dan kepuasan konsumen. 

 Dapat dilihat dalam paragraf di atas industri barang konsumsi pada 

kenyataannya mempunyai risiko yang cukup besar dalam menjalankan aktivitas 

usahanya, terlihat dari banyaknya jenis risiko yang terkait pada kegiatan usahanya. 

Risiko tersebut berasal dari keseluruhan proses produksi, mulai dari risiko terhadap 

persediaan bahan baku, hubungan terhadap distributor, produk yang diciptakan, 

harga, sampai dengan faktor eksternal lainnya yang dapat mengancam 

keberlangsungan usaha perusahaan.  

Secara garis besar risiko terbagi menjadi dua jenis. Menurut Brigham dan 

Ehrhardt (2005), jenis risiko antara lain adalah risiko bisnis dan risiko keuangan. 

Risiko bisnis secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau faktor 

yang mungkin memiliki dampak negatif pada kegiatan operasi atau kondisi 

profitabilitas suatu perusahaan akibat keputusan investasi perusahaan. Terdapat 

berbagai macam atribut yang ada dalam risiko bisnis, salah satu diantaranya adalah 

operating leverage atau yang biasa disebut dengan leverage operasi (Sawir, 2004).  
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Operating leverage adalah kepekaan tingkat EBIT terhadap penjualan 

perusahaan (Sawir, 2004). Menurut Gitman (2009), semakin tinggi penggunaan 

operating leverage, semakin besar biaya tetap yang ditanggung perusahaan, 

besarnya biaya tetap yang harus ditanggung mengindikasikan bahwa semakin besar 

pula risiko bisnis yang dialami perusahaan, begitupun sebaliknya. Biaya tetap 

industri barang konsumsi termasuk kedalam rincian biaya operasional, namun secara 

lebih rinci perusahaan tidak menjabarkan secara jelas rincian biaya tetap yang 

termasuk didalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Laporan Keuangan 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI, secara garis besar biaya 

operasional yang harus ditanggung perusahaan antara lain meliputi : 

1. Biaya Penjualan  

Adalah biaya–biaya yang diperlukan untuk pengeluaran seperti 

transportasi, pengangkutan, iklan, promosi, kompensasi karyawan, 

keperluan kantor, perbaikan dan pemeliharaan, penyusutan aset tetap dan 

lain sebagainya beban pemasaran lainnya 

2. Biaya Umum dan Administrasi 

 Adalah biaya yang dikeluarkan untuk administrasi secara umum seperti, 

kompensasi karyawan, penyusutan aset tetap, pembayaran listrik dan air, 

perbaikan dan pemeliharaan, keperluan kantor, perjalanan dinas dan 

komunikasi, asuransi, dan lainnya. 
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Adapun rincian pengeluaran biaya operasional yang ditanggung perusahaan 

pada Industri Barang Konsumsi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia antara lain 

sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Rerata Biaya Operasional Industri Barang Konsumsi di BEI 

Tahun 2008 – 2011 

 

    Sumber : Data diolah penulis 

Sesuai pendapat Keown (2005), apabila ditemukan biaya tetap operasi yang 

ditanggung oleh perusahaan, maka disitulah terdapat operating leverage. Segala 

bentuk aset atau aktiva yang menimbulkan biaya tetap operasi ini dimaksudkan agar 

perusahaan dapat memaksimalkan kegiatan operasionalnya, sehingga nantinya dapat 

meningkatkan angka penjualan. Ketika penjualan perusahaan meningkat, maka 

secara langsung hal tersebut juga dapat meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT)  yang akan diterima oleh perusahaan.  
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Adapun rincian tingkat penjualan (revenue) yang dihasilkan oleh perusahaan 

yang terdapat dalam kategori Industri Barang Konsumsi antara lain sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Tingkat Penjualan Perusahaan pada Industri Barang Konsumsi di BEI  

Tahun 2008 – 2011 

                                                                    (dalam jutaan rupiah) 

NO 
Nama 

Perusahaan

Tahun 

2008 2009 2010 2011 

1 ADES 129.542 134.438 218.748 299.409 

2 CEKA 1.963.637 1.194.543 718.204 1.238.169 

3 DLTA 673.769 740.680 547.816 564.051 

4 INDF 38.799.279 37.140.830 38.403.360 45.332.256 

5 MYOR 3.907.674 4.777.175 7.224.164 9.453.865 

6 MLBI 1.325.661 1.616.264 1.790.164 1.858.750 

7 PSDN 713.114 592.358 928.526 1.246.290 

8 SKLT 313.125 276.312 314.145 344.436 

9 STTP 624.401 627.115 762.613 1.027.684 

10 AISA 489.172 533.194 705.220 1.752.802 

11 ULTJ 1.362.607 1.613.928 1.880.411 2.10.384 

12 RMBA 5.940.801 6.081.726 8.904.568 10.070.175 

13 GGRM 30.251.643 32.973.080 37.691.997 41.884.352 

14 HMSP 34.680.445 38.972.186 43.381.658 52.856.708 

15 DVLA 577.599 869.171 929.197 972.297 
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NO 
Nama 

Perusahaan

Tahun 

2008 2009 2010 2011 

16 INAF 1.478.585 1.125.055 1.047.918 1.203.467 

17 KLBF 7.877.366 9.087.348 10.226.789 10.911.860 

18 KAEF 2.704.729 2.854.058 3.183.829 3.481.166 

19 MERK 637.134 751.403 795.689 918.532 

20 PYFA 119.580 132.001 140.858 151.094 

21 SCPI 204.012 284.900 260.316 273.311 

22 TSPC 3.633.789 4.497.931 5.134.242 5.780.664 

23 TCID 1.239.775 1.388.725 1.466.939 1.654.671 

24 MRAT 307.804 345.576 369.366 406.316 

25 UNVR 15.577.811 18.246.872 19.690.239 23.469.218 

26 KICI 93.195 83.011 80.790 87.517 

27 KDSI 1.078.023 959.834 1.123.050 1.180.506 

28 LMPI 326.183 381.141 401.594 502.187 

         Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara garis besar perusahaan 

yang termasuk dalam kategori Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) 

mempunyai tingkat penjualan yang meningkat selama kurun waktu empat tahun 

terakhir. Adanya peningkatan pada penjualan ini membuktikan bahwa perusahaan 

mampu memaksimalkan penggunaan aktiva atau aset yang menimbulkan biaya tetap 
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sehingga dapat meningkatkan tingkat penjualannya seperti yang dapat dilihat pada 

tabel di atas. 

Jenis risiko yang kedua adalah financial risk atau biasa disebut dengan risiko 

finansial. Risiko finansial muncul akibat adanya hubungan langsung mengenai 

keputusan pendanaan (financing) yang ditetapkan oleh perusahaan. Seiring dengan 

bertumbuhnya jumlah industri dengan beraneka ragam kegiatan usaha di Indonesia 

maka semakin besar juga persaingan usaha diantara industri tersebut. Setiap industri 

berusaha untuk menjadi yang terdepan dan mampu menguasai pangsa pasar. 

Merupakan tugas dan tanggung jawab dari setiap pelaku usaha untuk menjaga 

keberhasilan usahanya agar mampu menjadi yang terbaik. Kesuksesan maupun 

kebangkrutan perusahaan sedikit banyak tergantung dari kebijakan yang telah 

diambil oleh pihak manajemen perusahaan, termasuk keputusan mengenai kebijakan 

keuangan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan bisnisnya. 

Kebijakan keuangan berkaitan erat dengan struktur keuangan yang 

ditetapkan suatu industri maupun perusahaan atau badan usaha lainnya. Struktur 

keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan perusahaan 

karena mencerminkan kebijakan manajemen perusahaan dalam mendanai aktivanya. 

Didalam komponen struktur keuangan kita juga mengenal istilah struktur modal. 

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. Menurut Weston dan 

Brigham (2005:150), struktur modal yang ditargetkan adalah bauran dana atau 

perpaduan dari utang, saham preferen, saham biasa yang dikehendaki perusahaan 

dalam struktur modalnya.  
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Penggunaan sumber dana dari pihak ketiga berupa utang maupun pinjaman 

lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya beban tetap keuangan yang harus 

dibayarkan secara rutin berupa beban bunga disebut dengan financial leverage. 

Adapun rincian beban bunga/beban finansial yang ditanggung oleh perusahaan 

dalam Industri Barang Konsumsi antara sebagai berikut: 

     Tabel 1.2 

        Rincian Beban Bunga/Finansial Industri Barang Konsumsi di BEI 

       Tahun 2008 – 2011 

             (dalam jutaan rupiah) 

NO 
Nama 

Perusahaan

Tahun 

2008 2009 2010 2011 

1 ADES 3.472 1.525 5.962 19.154 

2 CEKA 14.264 23.944 16.745 19.392 

3 INDF 1.157.562 1.541.264 1.171.698 882.016 

4 MYOR 59.714 98.184 87.783 123.856 

5 MLBI - - 28.149 5.742 

6 PSDN 10.552 10.532 8.285 11.634 

7 SKLT 2.004 3.152 2.852 3.510 

8 STTP 10.827 8.317 6.406 9.865 

9 AISA 54.969 59.928 87.207 117.901 

10 ULTJ 36.119 33.375 32.093 27.644 

11 RMBA 176.770 182.500 153.860 160.183 

12 GGRM 553.073 445.230 238.285 253.002 
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NO 
Nama 

Perusahaan

Tahun 

2008 2009 2010 2011 

13 HMSP 166.846 166.606 36.762 21.673 

14 INAF 30.270 35.342 24.806 21.277 

15 KLBF 52.046 53.449 20.716 13.173 

16 KAEF 16.874 25.486 14.337 12.059 

17 MERK 289 899 793 423 

18 PYFA 1.808 1.963 1.345 991 

19 SCPI 13.523 19.776 15.959 14.296 

20 TSPC 3.057 3.814 7.237 8.632 

21 MRAT 1.059 1.043 826 776 

22 UNVR - - 22.803 26.500 

23 KICI - - 403 406 

24 KDSI 13.392 14.642 15.262 16.726 

25 LMPI 10.360 11.430 10.074 14.743 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan 

yang termasuk ke dalam Industri Barang Konsumsi menggunakan dana dari pihak 

luar atau melakukan pinjaman dalam bentuk utang selama kurun waktu empat tahun 

terakhir, hanya terdapat tiga perusahaan yang tidak mengeluarkan beban bunga 

dalam periode empat tahun berturut-turut, seperti perusahaan Delta Djakarta, Darya 

Varia Laboratoria dan Mandom Indonesia. Berbagai pinjaman tersebut 
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menimbulkan beban tetap keuangan atau biasa disebut dengan beban bunga 

(interest). Dengan adanya penggunaan utang yang mengakibatkan perusahaan harus 

menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga, maka akan 

mendorong timbulnya financial risk atau risiko finansial. Risiko finansial akan 

sangat mempengaruhi laba yang akan diterima oleh para pemegang saham akibat 

adanya pembayaran atas beban tetap sebagai kompensasi atas pinjaman kepada 

kreditor. Hal ini akan mengurangi kepastian besarnya imbalan bagi pemegang saham 

karena perusahaan harus membayar kewajibannya terlebih dahulu yaitu beban bunga 

terhadap kreditur sebelum perusahaan memutuskan untuk membagikan laba kepada 

setiap pemegang saham.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba membuat 

penelitian mengenai penggunaan operating leverage yang diukur dengan degree of 

operating leverage dan financial leverage yang diukur dengan degree of financial 

leverage terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan earning per share pada 

Industri Barang Konsumsi di Indonesia dengan judul “Analisis Pengaruh Degree of 

Operating Leverage dan Degree of Financial Leverage terhadap Earning Per 

Share Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan telaah literatur yang telah dikumpulkan dari berbagai teori-teori 

yang mendukung penelitian, ditemukan suatu hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara leverage dengan profitability. Dalam 

penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Earning Per Share. Dengan 

adanya penggunaan leverage diharapkan dapat memberikan peningkatan 

profitabilitas bagi perusahaan, yang pada akhirnya tujuan perusahaan untuk 

mensejahterahkan para pemegang saham dapat tercapai, tetapi di sisi lain 

penggunaan leverage tersebut juga tidak terlepas dari adanya risiko yang harus 

ditanggung perusahaan baik risiko bisnis maupun risiko finansial akibat adanya 

ketidakpastian laba yang akan diperoleh baik perusahaan dan juga pemegang saham, 

namun ketika tingkat laba yang dimiliki perusahaan dan pemegang saham jauh 

melebihi semua beban dan biaya tetap yang ditanggung dan dikeluarkan, maka 

penggunaan leverage merupakan solusi dan kebijakan yang tepat (Gritta et al, 2004). 

Selain pandangan yang menyatakan bahwa  terdapat pengaruh yang positif 

antara leverage dengan profitability perusahaan, terdapat pula pandangan yang 

berbeda dari para peneliti sebelumnya mengenai pengaruh antara kedua variabel ini. 

Terdapat asumsi yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh sama sekali antara 

leverage dengan profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan earning per 

share. Para peneliti tersebut menyebutkan bahwa profitabilitas perusahaan dapat 

tercapai bukan karena adanya unsur leverage yang ikut serta didalamnya melainkan 

ditentukan oleh faktor lain (Saputra, 2009).  
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1.3 Perumusan Masalah 

Untuk membuktikan asumsi yang telah dikemukakan di atas maka rumusan 

masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh degree of operating leverage secara parsial terhadap 

earning per share Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011?  

2. Bagaimana pengaruh degree of financial leverage secara parsial terhadap 

earning per share Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011?  

3. Bagaimana pengaruh degree of operating leverage dan degree of financial 

leverage secara simultan terhadap earning per share Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011?  

1.4 Pembatasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara lain yaitu :  

1. Industri yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang termasuk dalam industri barang konsumsi, baik perusahaan dalam sub 

sektor makanan dan minuman, tembakau, farmasi, kosmetik dan barang 

keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2011 

2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) dari periode 1 

Januari 2008 - 31 Desember 2011 

3. Mempunyai informasi laporan keuangan per tanggal 31 Desember yang sudah 

diaudit dan dipublikasikan secara berkala sesuai periode penelitian (2008-2011) 
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4. Variabel keuangan yang diteliti meliputi Degree of Operating Leverage, Degree 

of Financial Leverage dan Earning Per Share 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1.5.1 Untuk mengetahui dan membuktikan apakah secara parsial degree of 

operating leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap earning 

per share Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011 

1.5.2 Untuk mengetahui dan membuktikan apakah secara parsial degree of 

financial leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap earning per 

share Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-201 

1.5.3 Untuk mengetahui dan membuktikan apakah secara simultan degree of 

operating leverage dan degree of financial leverage mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap earning per share Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait didalamnya, antara lain adalah : 

 1.6.1 Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memutuskan apakah penggunaan aset dan dana yang menimbulkan biaya dan 
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beban tetap merupakan langkah terbaik yang harus diambil demi 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, motif dalam 

melaksanakan kebijakan penggunaan aset yang berbeban dan berbiaya tetap 

tersebut dan dampaknya terhadap profitabilitas keuangan perusahaan yang 

diukur menggunakan rasio Earning Per Share dapat diketahui dengan baik. 

 1.6.2 Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan bahan kajian keuangan khususnya tentang praktik kinerja 

keuangan perusahaan menggunakan aset dan dana yang menimbulkan biaya 

dan beban tetap. Dengan adanya penelitian ini, juga diharapkan dijadikan 

acuan pada penelitian berikutnya. 

1.6.3 Bagi Investor 

    Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para 

investor yang ingin menempatkan dananya pada perusahaan yang terdapat 

dalam industri ini. Dengan adanya data kinerja penjualan industri dan data 

laba yang diperoleh oleh pemegang saham pada tahun sebelumnya, dapat 

menjadi pertimbangan bagi para investor untuk menginvestasikan dananya. 

 1.6.4 Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan ilmu yang lebih mendalam mengenai penggunaan aset dan dana yang 

menimbulkan beban dan biaya tetap terhadap profitabilitas perusahaan dan 

pemegang saham, serta dapat menerapkan segala teori yang sudah didapat 

dalam dunia perkuliahan dalam dunia kerja nantinya. Selain itu penelitian ini 
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juga dilakukan guna memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa STIE 

Indonesia Banking School. 

1.7 Sistematika Penelitian  

 Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan  

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, 

perumusan masalah penelitian serta pembatasan masalah penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Tujuan 

dari adanya bab 1 adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai isi 

keseluruhan penulisan makalah ini. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian 

seperti konsep leverage dan profitabilitas sendiri, keterkaitan antar variabel, 

juga berisi tinjauan penelitian terdahulu serta kerangka konseptual serta 

hipotesis penelitian.  

BAB III : Metodologi Penelitian  

Bab ini berisikan tentang cara pemilihan objek penelitian, data yang akan 

dihimpun, teknik pengumpulan dan pengolahan data penelitian. Dalam bab 

ini juga akan dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam 

pengolahan data. 
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BAB IV : Analisis dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan 

deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dilakukan, serta 

analisis hipotesis.  

BAB V : Penutup  

Bab terakhir berisi kesimpulan dari data penelitian yang telah dilakukan serta 

saran bagi penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



20 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1     Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Risiko 

Risiko sering digambarkan melalui berbagai macam arti, namun seringkali kata 

risiko digunakan untuk menjelaskan suatu ketidakpastian, keragu-raguan atau kemungkinan 

akan terjadinya kerugian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah 

kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Secara umum risiko 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana 

terdapat kemungkinan yang merugikan.  

Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan tetapi dapat 

pula merugikan. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal 

dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat 

yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (risk). Menurut Sawir (2004), risiko adalah 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang 

diharapkan, dapat diukur dengan standard deviasi menggunakan metode statistika. Tidak 

jauh berbeda dengan Keown, menurut Darmawi (2005) risiko adalah kemungkinan 

terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga.      
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2.1.1.1 Jenis Risiko 

Dalam penggunaan leverage baik itu operating, financial maupun combined 

leverage, kita mengenal tiga jenis risiko yang tidak dapat terlepas didalamnya. Menurut 

Keown et al (2005), ketiga risiko yang terkait dengan penggunaan leverage tersebut antara 

lain yaitu : 

a. Business Risk atau Operating Risk 

Secara sederhana business risk atau dalam bahasa Indonesia diartikan 

sebagai risiko bisnis adalah kemungkinan kegagalan atau bersifat negatif dalam 

kegiatan operasional perusahaan dan lingkungan sekelilingnya (seperti tingkat 

persaingan dan kondisi ekonomi yang buruk) yang dapat mengganggu pengembalian 

atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Menurut Keown et al (2005), risiko bisnis adalah variabilitas (kondisi yang 

cenderung berubah-ubah) pada laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Risiko bisnis berkaitan erat dengan ketidakpastian 

tingkat pengembalian atas aktiva yang diperoleh oleh perusahaan dimasa datang, 

yang mengacu kepada variabilitas keuntungan yang diharapkan sebelum adanya 

bunga dan pajak (Sawir, 2004). Menurut Syamsuddin (2007), business risk atau 

kadangkala disebut dengan operating risk adalah suatu keadaan dimana perusahaan 

tidak mampu menutup operating cost nya, yang nantinya dapat mempengaruhi 

tingkat laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Tidak jauh berbeda dengan pendapat 

para ahli lainnya, menurut Brigham dan Ehrhardt (2005), business risk adalah 

ketidakpastian mengenai laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) yang akan diterima 

oleh perusahaan.  
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Menurut Keown et al (2005:508), konsep dan atribut yang terdapat dalam 

risiko bisnis itu sendiri antara lain adalah : 

1. Sensitivity of the firms product demand to general economic conditions 

Contoh: jika GDP menurun, apakah tingkat penjualan perusahaan juga akan 

menurun dengan tingkat yang lebih besar. 

2. Degree of competition 

Contoh: apakah perusahaan dengan tingkat market share yang rendah jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang lain akan menghasilkan produk 

dengan jumlah yang sama besar. 

3. Product diversification 

Contoh: apakah tingginya tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh 

perusahaan hanya dihasilkan melalui satu produk utama. 

4. Operating leverage 

Contoh: apakah perusahaan yang memiliki tingkat operating leverage yang 

tinggi juga mempunyai fixed cost yang lebih besar. 

5. Growth prospects  

Contoh: apakah perusahaan yang produk pasarnya sudah meluas dan atau 

berubah, membuat penghitungan tingkat pendapatan dan prospek bisnis 

menjadi sangat riskan atau berubah-ubah. 

6. Size 

Contoh: apakah perusahaan yang memiliki competitive disadvantages seperti 

mempunyai kekurangan atau keterbatasan aset, penjualan dan keuntungan 
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dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan 

tambahan dana dari pasar modal. 

Sawir (2004:3) menjelaskan terdapat lima faktor yang mempengaruhi risiko 

bisnis. Kelima faktor tersebut antara lain yaitu : 

1. Variabilitas permintaan terhadap produk perusahaan 

Semakin stabil penjualan produk perusahaan, dengan asumsi hal-hal lain 

tetap (cateris paribus), semakin kecil risiko bisnis 

2. Variabilitas harga jual 

Semakin mudah harga jual berubah, semakin besar risiko bisnis 

3. Variabilitas biaya input 

Semakin tidak menentu biaya input, semakin besar risiko bisnis 

4. Kemampuan menyesuaikan harga jual bila ada perubahan biaya input 

Semakin besar kemampuan perusahaan menyesuaikan harga jual dengan 

perubahan biaya, semakin kecil risiko bisnis 

5. Tingkat penggunaan biaya tetap (leverage operasi) 

Semakin tinggi tingkat penggunaan biaya tetap, semakin besar risiko bisnis 

Salah satu atribut yang terdapat dalam risiko bisnis adalah operating 

leverage. Operating leverage merupakan salah satu faktor yang dapat menyebakan 

timbulnya risiko bisnis (Sjahrial, 2010). Ketika biaya tetap ditemukan dalam 

pengeluaran perusahaan, maka disitulah terjadi operating leverage. Adanya aktiva 

tetap yang menimbulkan biaya tetap diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan 

laba sebelum bunga dan pajak yang diterima perusahaan, namun ketika perusahaan 
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mengalami kesulitan menanggung berbagai biaya tetap tersebut maka perusahaan 

akan terkena risiko bisnis oleh karena adanya ketidakpastian laba sebelum bunga 

dan pajak (EBIT) yang diterima. 

Fenomena operating leverage seperti di atas mengakibatkan munculnya 

risiko operasional atau risiko bisnis yang lebih tinggi bagi perusahaan yang 

memiliki biaya tetap dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai 

biaya tetap didalam menjalankan roda usahanya. Keberadaan operating leverage 

yang dapat menimbulkan biaya tetap pada dasarnya bukan merupakan suatu 

ancaman bagi perusahaan, hal tersebut justru dapat menguntungkan perusahaan 

apabila aktiva yang menghasilkan biaya tetap dapat digunakan semaksimal 

mungkin, sehingga tercipta tingkat penjualan yang optimal. Terjadinya 

peningkatan terhadap penjualan secara langsung dapat meningkatkan laba yang 

diterima perusahaan sebelum bunga dan pajak yang pada akhirnya dapat 

mengurangi risiko bisnis perusahaan. 

b.       Financial Risk 

Financial risk atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan risiko finansial 

dapat terjadinya akibat adanya keputusan pendanaan (financing) yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Pendanaan perusahaan sendiri dapat berasal dari internal 

(menggunakan dana internal perusahaan) dan dana eksternal yang berasal dari luar 

perusahaan dalam bentuk utang maupun saham. Adanya penggunaan dana 

eksternal berupa utang dapat menimbulkan beban tetap yang harus ditanggung 

perusahaan, fenomena inilah yang disebut dengan financial leverage. Keberadaan 

financial leverage menyebabkan perusahaan harus menanggung sejumlah beban 
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tetap berupa beban bunga sebagai kompensasi atas pinjamannya (utang). Ketika 

perusahaan harus membayar sejumlah beban tetap tersebut maka akibatnya dapat 

mempengaruhi sejumlah laba yang akan diterima oleh pemegang saham. 

Ketidakpastian jumlah laba per lembar saham inilah yang dikenal dengan istilah 

financial risk.  

Menurut Keown et al (2005), risiko finansial atau risiko keuangan adalah 

tambahan variabilitas dan ketidakpastian terhadap laba yang akan diterima oleh 

pemegang saham biasa dikarenakan adanya penggunaan leverage keuangan. Risiko 

keuangan terjadi karena adanya penggunaan utang dalam struktur pendanaan 

perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa 

beban bunga (Sawir, 2004). Tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli lainnya 

menurut Syamsuddin (2007), risiko finansial adalah suatu keadaan dimana 

perusahaan tidak mampu menutupi beban-beban finansialnya.  

Menurut Brigham dan Houston (2001), risiko finansial adalah risiko bisnis 

tambahan yang terkonsentrasi pada pemegang saham biasa (common shareholders) 

ketika perusahaan menggunakan financial leverage dalam struktur pendanaannya. 

Oleh karena penggunaan financial leverage dapat menimbulkan beban tetap 

keuangan yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka laba yang akan diperoleh 

oleh para pemegang saham menjadi berkurang karena adanya pembayaran terhadap 

beban bunga. Dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan pada financial leverage 

dapat memperbesar risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, karena kenaikan 

beban finansial akan memaksa perusahaan untuk mempertahankan tingkat EBIT 

yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan peningkatan EBIT sangat diperlukan 
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untuk mengatasi risiko ini, karena dengan adanya tingkat EBIT yang lebih besar, 

maka keuntungan dari penggunaan financial leverage dapat dinikmati oleh 

perusahaan dan pemegang saham. 

 c.  Total Risk  

Sama halnya dengan hubungan antara operating leverage terhadap business 

risk serta financial leverage terhadap financial risk, maka total risk merupakan 

gabungan dari risiko bisnis dan risiko finansial yang harus ditanggung oleh 

perusahaan dan juga pemegang saham. Perusahaan harus mampu menutupi baik 

operating cost maupun financial cost nya, karena jika terjadi peningkatan terhadap 

kedua biaya tersebut, maka semakin besar pula risiko yang ditanggung oleh 

perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu memaksimalkan labanya, maka 

perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menanggung sejumlah beban dan 

biaya tetap yang ada, hal inilah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan dan juga pemegang saham. 

2.1.2 Leverage 

Dalam menjalankan kegiatan operasional maupun kegiatan finansialnya, setiap 

perusahaan tentu tidak pernah terlepas dari adanya berbagai pengeluaran yang harus 

ditanggung guna kelancaran aktivitas usahanya. Menurut Mulyadi (2009), pengeluaran 

perusahaan terbagi menjadi dua jenis, antara lain yaitu : 

1. Pengeluaran modal (capital expenditure) 

Pengeluaran modal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas 

produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap 
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2. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) 

Pengeluaran pendapatan merupakan jenis pengeluaran akibat berlangsungnya 

aktivitas operasi perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Contoh dari 

pengeluaran ini adalah beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap. 

Dengan adanya berbagi jenis pengeluaran yang menghasilkan berbagai macam 

beban dan biaya inilah ditemukan suatu konsep leverage. Secara singkat leverage dapat 

diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana dalam penggunaan kedua unsur 

tersebut perusahaan harus menutup sejumlah biaya tetap atau beban tetap. Ada hubungan 

yang sangat erat antara leverage terhadap struktur modal. Dengan hadirnya leverage 

khususnya financial leverage dalam struktur modal perusahaan, menandakan bahwa 

perusahaan tersebut menghimpun dana yang berasal dari luar. Hal tersebut diharapkan dapat 

menjadi sebuah strategi yang tepat bagi perusahaan guna meningkatkan laba usahanya di 

masa yang akan datang, sehingga tujuan perusahaan untuk mensejahterakan para pemegang 

saham dapat tercapai. 

Dalam ilmu fisika sendiri yang dimaksud pengungkit (leverage) adalah sebuah alat 

untuk mengangkat benda yang berat dengan tenaga yang ringan. Dalam dunia bisnis dan 

usaha, efek pengungkit yang besar diartikan sebagai suatu perubahan kecil dalam tingkat 

penjualan dapat mengakibatkan perubahan besar dalam laba bersih operasional perusahaan. 

Menurut Sjahrial (2010), leverage dalam dunia usaha adalah suatu perubahan yang relatif 

kecil dalam penjualan mampu menghasilkan suatu perubahan yang besar dalam laba. 

Pendapat lain dinyatakan oleh Riyanto (2011), yang berpendapat bahwa leverage 

didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk menggunakan sejumlah 
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dana tersebut perusahaan harus menutup berbagai biaya tetap atau membayar beban tetap. 

Tidak jauh berbeda dengan pandangan yang lainnya, menurut Syamsuddin (2007) istilah 

leverage biasanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) 

untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) demi mencapai kesejahteraan bagi 

perusahaan dan pemegang saham.  

Menurut Gitman (2009), “Leverage results from the use of fixed-cost assets or funds 

to magnify returns to the firm’s owners. Generally, increases in leverage result in increased 

returns and risk, whereas decreases in leverage result in decreased return and risk. 

Leverage merupakan penggunaan aset atau dana dengan biaya atau beban tetap guna 

meningkatkan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan dan pemegang saham. Pada 

umumnya, peningkatan leverage dapat pula menyebabkan peningkatan pada laba dan risiko, 

namun juga sebaliknya, penurunan leverage dapat menyebabkan penurunan pada laba dan 

risiko. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan leverage diharapkan dapat memberikan 

keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya atau beban tetap yang 

ditanggung perusahaan, sehingga dengan adanya peningkatan keuntungan perusahaan 

tersebut, maka secara langsung berdampak pula pada peningkatan keuntungan yang akan 

diterima oleh pemegang saham. 

2.1.2.1 Jenis Leverage 

Menurut Gitman (2009), leverage terbagi menjadi tiga jenis. Tujuan dari adanya 

penggunaan ketiga jenis leverage ini pada dasarnya adalah untuk menghasilkan return atau 

laba yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya atau beban tetap yang ditanggung 

oleh perusahaan.  
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Adapun ketiga jenis leverage tersebut antara lain yaitu : 

a. Operating Leverage  

Penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung 

sejumlah biaya tetap dapat diartikan sebagai operating leverage. Menurut Brigham 

dan Ehrhardt (2005), operating leverage mengindikasikan tentang sejauh mana 

biaya tetap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tidak jauh berbeda 

dengan pandangan Brigham dan Ehrhardt, menurut Syamsuddin (2007) operating 

leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

dan mengelola aset yang menimbulkan biaya operasi tetap (fixed operating cost) 

guna memperbesar pengaruh dari perubahan penjualan terhadap earning before 

interest and tax (EBIT).  

Operating leverage atau biasa disebut dengan leverage operasi adalah 

kepekaan earning before interest and tax (EBIT) terhadap penjualan yang dihasilkan 

oleh perusahaan (Sawir, 2004). Jika sebagian besar total biaya yang dimiliki 

perusahaan bersifat tetap (fixed cost) dibandingkan dengan variabel cost nya, maka 

hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki operating leverage yang 

tinggi. Dengan adanya biaya tetap dalam jumlah besar yang harus ditanggung oleh 

perusahaan, merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga kestabilan 

penjualannya agar tetap berada pada tingkat yang optimal, karena apabila penjualan 

yang dihasilkan mengalami penurunan, perusahaan harus menanggung biaya tetap 

yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang diperolehnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa apabila perusahaan tidak dapat mengelola penjualannya 

dengan baik dan maksimal, maka akan berdampak pada kerugian. 
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Menurut Titman et al (2011), operating leverage merupakan penggunaan 

biaya tetap dalam kegiatan operasional perusahaan, dengan alat ukur yang dapat 

mengetahui sensitivitas perubahan laba operasi sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

terhadap perubahan penjualan. Ketika biaya operasi tetap ditemukan dalam struktur 

pengeluaran perusahaan, maka perubahan sedikit pada penjualan akan 

mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada EBIT. Tidak jauh berbeda dengan 

pandangan para peneliti yang lain, menurut Hanafi dan Halim (1996), perusahaan 

yang dalam kegiatan usahanya menanggung biaya tetap yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai operating leverage yang tinggi 

pula.  

Biaya tetap sendiri merupakan jenis biaya yang bersifat tidak berubah dalam 

ukuran tertentu. Biaya ini akan tetap ditanggung perusahaan meskipun tidak 

melakukan aktivitas apapun atau bahkan ketika melakukan aktivitas yang sangat 

banyak sekalipun. Contoh dari biaya tetap sendiri dapat berupa biaya penyusutan 

atau depresiasi aktiva tetap, biaya sewa, pembayaran gaji pegawai tetap, biaya 

asuransi, biaya pembayaran pajak, ataupun biaya tetap lainnya. Tujuan dari adanya 

aktiva yang menimbulkan segala biaya tetap tersebut adalah agar efektivitas 

produksi meningkat, sehingga dengan begitu dapat tercipta suatu kenaikan pada 

penjualan yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kenaikan laba sebelum bunga 

dan pajak (EBIT).  

Leverage operasi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi serta dasar-

dasar ekonomis dan karakteristik bisnis dari barang dan jasa yang dijual suatu 

perusahaan. Menurut Husnan (2011), analisa leverage operasi dimaksudkan untuk 
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mengetahui dua hal penting, yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa peka 

laba operasi terhadap perubahan penjualan dan yang kedua adalah berapakah 

penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan paling tidak terhindar dari 

risiko kerugian. Tujuan yang pertama mengarah kepada penghitungan degree of 

operating leverage, sedangkan yang kedua menunjukkan analisa titik impas. Gitman 

(2009) menjelaskan keberadaan operating leverage dapat ditemukan dalam laporan 

laba rugi perusahaan seperti berikut ini. 

Tabel 2.1 

Operating leverage dalam Laporan Laba Rugi 

 

 

 

 

 

      Sumber : Gitman (2009) 

Operating leverage merupakan sebuah multiplier yang berfungsi untuk 

mengukur seberapa sensitifkah laba sebelum bunga dan pajak terhadap perubahan 

penjualan. Menurut Keown et al (2005), dengan menghubungkan persentase 

perubahan EBIT dan perubahan penjualan maka dapat dilakukan pengukuran yang 

spesifik untuk mengetahui berapakah jumlah dari tingkat operating leverage dengan 

menggunakan rumus degree of operating leverage (DOL) seperti berikut ini : 

 

          

Operating leverage, Cost, and Breakeven Analysis 

Items                        Algebraic 
                    Representation 

           Sales Revenue                            (P x Q) 

Operating Leverage    Less: Fixed Op. Costs       - FC 

           Less: Variable Op. Costs                         - (VC x Q) 

           Earning Before Interest and Taxes             EBIT 

    Q (P – V) 
DOL = 
  Q(P –V) - F 
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Selain menggunakan rumus pada halaman sebelumnya, degree of operating 

leverage juga dapat dihitung menggunakan rumus : 

 

 

Untuk lebih jelas melihat pengaruh dari perubahan penjualan terhadap EBIT, 

Keown et al (2005) menggambarkan contoh penghitungan degree of operating 

leverage secara matematis seperti di berikut ini : 

Tabel 2.2 

Penghitungan Degree of  Operating Leverage dalam Laporan Laba Rugi 

                                                                     (estimasi kenaikan penjualan 20%) 

ITEM BASE SALES 

LEVEL, t 

FORECAST SALES 

LEVEL, t+1 

Sales $ 300.000 $ 360.000 

Less : total variable cost 180.000 216.000 

Revenue before fixed cost $ 120.000 $ 144.000 

Less : total fixed cost 100.000 100.000 

     EBIT $   20.000 $   44.000 

   Sumber : Keown et al (2005) 

   Persentase perubahan EBIT  120 % 

     DOL =                                                          =                = 6 times 

              Persentase perubahan penjualan  20 % 

Berdasarkan penghitungan di atas dapat diartikan bahwa ketika terjadi 

perubahan 1 %  pada penjualan maka mengakibatkan peningkatan pada EBIT 

sebanyak enam kali lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa operating leverage 

dinyatakan valid dalam kasus ini. Menurut Keown et al (2005), perusahaan 

menggunakan operating leverage dan terkena risiko bisnis jikalau hasil dari DOL 

     Percentage change in EBIT 
DOL =        
                 Percentage change in sales 
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melebihi 1, namun pandangan lain ditemukan melalui penelitian yang dilakukan 

oleh Gritta et al (2004), dalam jurnal yang berjudul “An Analysis of the Effects of 

Operating and Financial Leverage  on the Major U.S. Air Carriers’ Rates of 

Return: 1990-2003”.  

Gritta et al (2004) menemukan kesepuluh sampel industri air carriers yang 

diteliti dalam jangka waktu 13 tahun mempunyai hasil DOL yang negatif hampir 

disetiap tahun penelitian. DOL yang bernilai negatif tersebut merepresentasikan 

bahwa total biaya operasional yang ditanggung perusahaan jauh lebih besar 

dibandingkan laba operasional (EBIT) yang didapatkan perusahaan. Adapun 

ringkasan mengenai DOL yang negatif dapat dilihat melalui gambar berikut ini: 

Gambar 2.1 

Tingkat Risiko dalam Leverage 

 

 Sumber : Gritta et al (2004) 

Kondisi degree of operating leverage (DOL) seperti pada gambar di atas 

menunjukkan bahwa tidak selalu benar ada pendapat yang menyatakan perusahaan 

menggunakan operating leverage dan terkena risiko bisnis jikalau hasil DOL 

melebihi satu (Keown et al, 2005), namun perusahaan tetap dikatakan menggunakan 
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operating leverage dan terkena risiko bisnis yang jauh lebih besar jikalau hasil DOL 

bernilai nol sampai bahkan negatif. Hasil DOL yang negatif tersebut menyebabkan 

perusahaan terkena risiko bisnis yang tinggi dan bahkan sangat tinggi oleh karena 

ketidakoptimalan proses produksi menghasilkan barang yang siap untuk dijual, 

sehingga kenaikan yang terjadi pada penjualan tidak sebanding atau tidak mampu 

menutupi biaya yang harus ditanggung perusahaan, yang pada akhirnya dapat 

berdampak pada penurunan laba yang diterima sebelum bunga dan pajak (EBIT). 

b. Financial Leverage 

Jenis leverage yang kedua adalah financial leverage atau dalam Bahasa 

Indonesia dapat diartikan sebagai leverage keuangan. Penggunaan sejumlah dana 

dimana untuk menggunakan sejumlah dana tersebut perusahaan harus menutup 

beban tetap dapat disebut sebagai financial leverage. Financial leverage dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-

kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan 

laba sebelum bunga dan pajak terhadap laba per lembar saham biasa (Syamsuddin, 

2007). Tidak jauh berbeda dengan operating leverage, keberadaan financial 

leverage juga dapat menimbulkan risiko yang harus ditanggung perusahaan dengan 

adanya beban tetap yang terkait didalamnya. 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2005), financial leverage adalah sejauh 

mana utang dan saham preferen digunakan dalam struktur keuangan. Jika struktur 

keuangan sebagian besar didominasi oleh adanya utang dan saham preferen, maka 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki financial leverage yang tinggi. 

Merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak manajemen 
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perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat dalam penetapan komposisi 

struktur pendaanan menggunakan financial leverage, sehingga nantinya laba yang 

dihasilkan dengan adanya tambahan dana dari pihak ketiga dapat memperoleh hasil 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan beban tetap keuangan yang harus 

dikeluarkan perusahaan.   

Leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana perusahaan yang dapat 

menimbulkan beban tetap keuangan yang harus ditanggung oleh perusahaan (Sawir, 

2004). Utang merupakan sumber dana yang dapat menyebabkan adanya beban tetap 

keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan, yaitu berupa bunga pinjaman atau 

biasa disebut interest expense. Menurut Keown et al (2005:508) pengertian financial 

leverage adalah: 

 “Financial leverage means financing a portion of the firms assets with 

securities bearing a fixed (limited) rate of return in hopes of increasing the ultimate 

return to the common stockholders”.  

Leverage keuangan adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan terhadap aset 

perusahaan dengan menggunakan sekuritas atau surat berharga bersifat tetap dengan 

harapan dapat meningkatkan pengembalian yang besar bagi para pemegang saham 

biasa. Tidak jauh berbeda dengan pandangan peneliti sebelumnya menurut Gitman 

(2009), leverage keuangan merupakan hubungan antara earning before interest and 

tax perusahaan (EBIT) terhadap earning per share (EPS) saham biasa yang akan 

diterima perusahaan.  
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Menurut Weston dan Brigham (2005), penggunaan financial leverage 

mengisyaratkan tiga hal penting, antara lain yaitu : 

1. Dengan meningkatkan dana melalui utang, pemilik dapat mempertahankan 

pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang terbatas 

2. Kreditor mensyaratkan adanya ekuitas atau dana yang disediakan oleh 

pemilik (owner supplied funds) sebagai marjin pengaman 

3. Jika perusahaan memperoleh tingkat laba yang lebih tinggi atas dana 

pinjamannya dibandingkan dengan beban bunga yang harus dibayarkan, 

maka pengembalian atas modal pemilik diperbesar atau diungkit (leveraged). 

Financial leverage dapat dilihat dalam laporan laba rugi perusahaan seperti 

tabel di bawah ini : 

Tabel 2.3 

Financial leverage dalam Laporan Laba Rugi 

 

 

 

 

 
 Sumber : Gitman (2009) 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam financial leverage 

akan diamati bagaimanakah pengaruh EBIT terhadap earning per share atau laba 

per lembar saham yang akan diterima oleh para pemegang saham biasa. Ketika 

penggunaan financial leverage (utang atau saham preferen yang menimbulkan beban 

tetap) dapat mengoptimalkan laba bagi perusahaan, maka earning per share yang 

Financial leverage, Cost, and Breakeven Analysis 
         Earning Before Interest and Taxes        
             Less: Interest 
     Net profits before taxes 
     Less: Taxes 

        Financial Leverage     Net profits after taxes 
     Less: Preffered stock dividends 
     Earning available for common stockholders 
     Divided: Outstanding shares 
     Earning Per Share (EPS) 
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diterima oleh pemegang saham juga dapat meningkat. Menurut Keown et al (2005), 

pengukuran tingkat financial leverage dapat dilakukan dengan melihat berapakah 

nilai degree of financial leverage yang dimiliki oleh perusahaan, adapun rumusnya 

dapat dijabarkan seperti di bawah ini : 

 

      

 

Selain menggunakan penghitungan DFL yang menghubungkan perubahan 

antara EBIT dengan EPS, Keown et al (2005) juga memberikan alternatif 

penghitungan lain yang dapat mengetahui berapakah tingkat financial leverage yang 

diukur menggunakan degree of financial leverage seperti rumus di bawah ini : 

 

 

 

Adapun ilustrasi yang menggambarkan penghitungan degree of financial 

leverage dengan rumus seperti di atas menurut Keown et al (2005) dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:       

Tabel 2.4 

Penghitungan Financial leverage Dalam Berbagai Tingkat Bunga 

 
 
                  

      
 

 

                    Sumber : Keown et al (2005)    

Perusahaan EBIT INTEREST 

Perusahaan A $ 20.000 0 

Perusahaan B $ 20.000  $ 4.000 

Perusahaan C $ 20.000  $ 6.400 

                 Percentage change in EPS 

DFL =   

    Percentage change in EBIT 

                       EBIT 

DFL =   

    EBIT - Interest 

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



38 
 

  Adapun penghitungan pada tabel tersebut dapat dilihat di bawah ini :    

  $ 20.000 

Perusahaan A : DFL =          =  1  

                 $ 20.000 – 0 

                         $ 20.000 

Perusahaan B : DFL =          =  1.25  

             $ 20.000 – $ 4.000 

     $ 20.000 

Perusahaan C : DFL =          =  1.47  

             $ 20.000 – $ 6.400 

 

Sesuai dengan pandangan Keown et al (2005) seperti penghitungan di atas, 

financial leverage dapat ditemukan dalam aktivitas pendanaan perusahaan jikalau 

hasil dari DFL melebihi 1. Jikalau perusahaan tidak menggunakan financial 

leverage, maka hasilnya akan sama dengan 1 oleh karena penghitungan dari EBIT 

dibagi dengan EBIT tanpa dikurangi dengan beban tetap seperti beban bunga.  

Namun degree of financial leverage dapat bernilai negatif ketika beban bunga 

(interest) yang dibayarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan EBIT yang 

diperoleh perusahaan. Fenomena degree of financial leverage yang negatif 

ditemukan dalam salah satu penelitian yang  dilakukan oleh Gritta et al (2004), 

dalam jurnal yang berjudul “An Analysis of the Effects of Operating and Financial 

Leverage  on the Major U.S. Air Carriers’ Rates of Return: 1990-2003”.  

Gritta et al (2004) menemukan sembilan dari sepuluh sampel industri air 

carriers yang diteliti dalam jangka waktu 13 tahun mempunyai hasil DFL yang 

negatif hampir disetiap tahun penelitian. DFL yang bernilai negatif 

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



39 
 

merepresentasikan bahwa laba yang diterima perusahaan sebelum bunga dan pajak 

tidak mampu mengcover atau menutupi beban tetap yang ditanggung perusahaan. 

Dalam kondisi seperti ini perusahaan sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan 

yang buruk, sehingga tidak mampu memanfaatkan pinjaman yang diperoleh dari 

pihak ketiga dengan sebaik mungkin, yang mengakibatkan beban tetap berupa 

pembayaran bunga menjadi jauh lebih besar dibandingkan laba yang diperolehnya.  

c. Combined Leverage 

Combined leverage merupakan kombinasi atau gabungan antara operating 

leverage dengan financial leverage. Combined leverage atau sering disebut dengan 

total leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam mengunakan 

fixed cost baik operating maupun financial cost untuk memperbesar pengaruh dari 

perubahan penjualan terhadap laba per lembar saham biasa (EPS). Apabila tingkat 

operating leverage sudah tinggi, maka penggunaan financial leverage dengan 

jumlah yang besar bukanlah kebijakan terbaik yang dapat diambil perusahaan. 

Karena itu, umumnya ketika operating leverage yang dimiliki perusahaan sudah 

tinggi, perusahaan akan lebih memilih untuk menghindari penggunaan financial 

leverage yang tinggi pula (Husnan, 2011). 

Pengukuran tingkat total leverage atau degree of combined leverage (DCL) 

dapat dilakukan dengan cara penghitungan yang sama seperti pengukuran tingkat 

operating dan financial leverage (DOL dan DFL). Menurut Sawir (2004), degree of 

combined leverage adalah kombinasi atau perpaduan dari leverage operasi dengan 

leverage keuangan yang menunjukkan kepekaan dari penjualan terhadap laba bersih 

guna meningkatkan laba yang akan diterima oleh para pemegang saham, atau 
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dengan kata lain degree of combined leverage adalah multiplier atas perubahan laba 

per lembar saham (EPS) karena perubahan penjualan. Adapun rumus degree of 

combined leverage menurut Keown et al (2005) adalah seperti berikut : 

        

 

 

Penghitungan degree of combined leverage juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus : 

 

Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa combined leverage merupakan 

gabungan dari adanya operating leverage dan financial leverage. Gabungan dari 

kedua leverage ini dimaksudkan agar laba yang diperoleh oleh perusahaan 

meningkat, yang juga diharapkan dapat meningkatkan laba per lembar saham bagi 

para pemegang saham biasa (EPS). 

2.1.3 Struktur Modal 

Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang menjalankan seluruh kegiatan 

operasionalnya guna mencapai suatu tujuan tertentu. Didalam menjalankan roda bisnisnya 

setiap badan usaha harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi, salah 

satu nya adalah bagaimanakah perusahaan menetapkan struktur keuangan dalam kegiatan 

usahanya. Struktur keuangan perusahaan memegang peranan yang penting, karena struktur 

keuangan mencerminkan kebijakan manajemen perusahaan didalam mendanai aktivanya. 

Kebijakan ini akan tercermin dari komposisi utang lancar, utang jangka panjang dan modal 

                 Percentage change in EPS 

DCL =           

      Percentage change in Sales 

DCL = DOL x DFL 
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yang berasal dari pemegang saham. Didalam komponen struktur keuangan terdapat struktur 

modal. Hasil pengurangan struktur keuangan dengan utang lancar dapat menghasilkan 

struktur modal (Sawir, 2004). Keown et al (2005) membuat persamaan struktur keuangan 

dan struktur modal yang dapat ditemukan dalam balance sheet seperti berikut ini : 

Tabel 2.5 

Struktur Keuangan dan Struktur Modal dalam Balance Sheet 

   Current liabilities 

     Non Current liabilities 

    (ex: long term debt) 

                                     Assets                                                   Capital structure     Financial 

Preferred equity     structure 

Common equity 

Total = total 

Sumber : Keown et al (2005) 

Menurut Sawir (2004), struktur modal adalah bauran dari seluruh sumber 

pendaanaan dalam jangka panjang atau permanen yang digunakan untuk melaksanakan 

kegiatan perusahaan. Tidak jauh berbeda dengan pandangan Sawir, menurut Ross et al 

(2005), “Capital structure is a mix of a various debt and equity capital maintained by a 

firm”. Struktur modal adalah kombinasi atau perpaduan dari penggunaan utang dan ekuitas 

atau modal sendiri yang ditetapkan dan dijaga komposisinya oleh perusahaan. Sumber dana 

yang dapat memberikan dampak pada pembiayaan akan beban tetap (seperti long term debt 

dan preffered equity) harus dikombinasikan dengan adanya common equity atau saham biasa 

untuk dapat memberikan perpaduan sumber dana yang proporsional guna mencapai 

kegiatan investasi pasar (Keown et al, 2005).  
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Dalam menentukan berapa besar jumlah modal yang harus dikumpulkan guna 

menjalankan kegiatan usaha, para pelaku bisnis harus memperhitungkan struktur modal 

yang akan digunakan secara akurat dan dengan pertimbangan yang matang. Bauran 

pendanaan yang ideal serta komposisi yang tepat dan selalu diupayakan oleh setiap 

manajemen perusahaan sering disebut dengan struktur modal optimal (optimal capital 

structure). Menurut Keown et al (2005), jika perpaduan kedua sumber dana tersebut dapat 

ditemukan secara optimal dengan anggapan bahwa faktor lain dianggap konstan, maka 

harga saham biasa dapat dimaksimalkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Keown et al, 

Sawir (2004) juga berpendapat bahwa tujuan daripada struktur modal itu sendiri adalah 

untuk mendapatkan bauran pendanaan permanen atau sumber pendanaan jangka panjang 

guna memaksimalkan harga saham perusahaan, agar tujuan utama perusahaan yaitu 

memaksimalkan nilai perusahaan dapat tercapai. 

Adapun struktur modal optimal yang dapat dicapai oleh perusahaan dapat dilihat 

pada gambar seperti di bawah ini 

Gambar 2.2 

Hubungan Struktur Modal Dengan Nilai Perusahaan 

 

 

 

 (Sumber: Diadaptasi dari Sawir, 2004) 

 

 

Nilai 
Perusahaan 
Maksimal 

Ekuitas  ? 

Optimal Struktur Modal 

Utang  ? 
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2.1.3.1 Teori Struktur Modal 

Struktur modal perusahaan tidak begitu saja dapat dikembangkan oleh berbagai 

pelaku usaha. Terdapat beberapa landasan pikir utama atau berbagai teori yang mendukung 

adanya struktur modal. Brigham dan Ehrhardt (2005) mengemukakan beberapa teori 

mengenai struktur modal, antara lain yaitu: 

1. Teori Pendekatan Modigliani dan Miller 

Modigliani dan Miller mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori 

mereka, antara lain adalah : 

a. Teori MM tanpa pajak (zero taxes) 

Dalam teori ini MM mengasumsikan bahwa nilai perusahaan tidak 

akan terpengaruh oleh campuran pendanaan atau struktur modal yang 

ditetapkan perusahaan 

b. Teori MM dengan pajak perusahaan (corporate taxes) 

Dalam teori ini MM menyatakan bahwa aturan pajak menguntungkan 

jika adanya manfaat utang yang dapat melebihi manfaat pembiayaan 

dengan menggunakan ekuitas. Utang bisa digunakan untuk 

menghemat pajak, karena bunga dari utang tersebut bisa dipakai 

sebagai pengurang pajak. 

2. Trade Off Theory 

Konsep Trade Off menyatakan bahwa struktur modal optimal tercapai pada 

saat terjadi keseimbangan antara manfaat penggunaan utang dengan biaya 

menggunakan utang. Tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak 

(tax shields) mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan 
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(costs of financial distress). Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer 

akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya 

kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan 

cara meningkatkan rasio utangnya, sehingga tambahan utang tersebut akan 

mengurangi pajak. Dalam kenyataannya jarang manajer keuangan yang berpikir 

demikian.  

3. Signaling Theory 

Teori ini didasarkan pada premis bahwa manajer dan pemegang saham tidak 

mempunyai akses informasi perusahaan yang sama. Ada informasi tertentu yang 

hanya diketahui lebih baik oleh manajer, tetapi tidak diketahui oleh pemegang 

saham. Jadi terdapat informasi yang tidak simetri (asymmetric information) antara 

manajer dan pemegang saham. Seringkali manajer melakukan tindakan seperti 

menawarkan saham ke publik. Akibatnya ketika hal ini terjadi investor memahami 

kondisi ini dan memandang penjualan saham baru sebagai sinyal negatif dan 

cenderung akan menurunkan harga saham.   

4. Pecking Order Theory 

Teori ini menunjukkan kecenderungan sikap perusahaan memilih sumber 

pembiayaan berdasarkan hirarki sumber dana yang paling disukai. Hal ini terjadi 

oleh karena adanya suatu informasi asimetrik dimana terdapat ketidaksamaan 

informasi yang diterima antara pihak manajemen perusahaan dengan pemilik modal. 

Pecking order theory menjelaskan bahwa perusahaan lebih mengutamakan 

pendanaan internal dibandingkan menggunakan pendanaan eksternal (menggunakan 
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utang, menerbitkan saham baru). Hal itu disebabkan penggunaan dana internal lebih 

murah dan perusahaan tidak perlu mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan 

(yang harus diungkapkan dalam prospektus saat menerbitkan obligasi dan saham 

baru). Apabila perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal, pertama kali akan 

menerbitkan utang sebelum menerbitkan saham baru, dikarenakan penerbitan utang 

mempunyai biaya yang lebih rendah dibandingkan menerbitkan saham baru. 

2.1.3.2  Faktor yang mempengaruhi Struktur Modal 

 Penentuan stuktur modal yang optimal merupakan hal yang penting bagi 

manajemen keungan perusahaan, karena masalah struktur modal mempunyai dampak yang 

berkaitan erat terhadap posisi finansil perusahaan didalam menjalankan aktivitas 

keuanganya baik itu aktivitas perolehan dana, penggunaan dana, sampai dengan 

pengelolaan aktiva. Menurut Riyanto (2011), struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain yaitu : 

1. Tingkat Bunga 

2. Stabilitas “earning” 

3. Susunan aktiva 

4. Kadar risiko dari aktiva 

5. Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan 

6. Keadaan pasar modal 

7. Sifat manajemen 

8. Besarnya suatu perusahaan 
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Pandangan lain ditemukan oleh Weston dan Copeland (1991) yang dikutip dari 

Sawir (2004), bahwasanya terdapat sebelas faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan 

target struktur modal, antara lain yaitu : 

1. Stabilitas penjualan 

Perusahaan dengan penjualan yang stabil dapat lebih banyak menggunakan 

utang atau mempunyai biaya tetap yang tinggi dibanding perusahaan dengan 

penjualan yang tidak stabil 

2. Struktur aktiva 

Perusahaan yang memiliki aktiva yang dapat diserahkan sebagai jaminan 

dalam pinjaman utang cenderung menggunakan utang yang lebih besar 

3. Elastisitas operasi 

Perusahaan elastisitas operasi yang rendah pada umumnya lebih mungkin 

untuk memanfaatkan leverage keuangan 

4. Tingkat pertumbuhan 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung 

menggunakan modal eksternal. Hal tersebut dikarenakan biaya emisi saham 

jauh lebih tinggi dibandingkan emisi obligasi 

5. Profitabilitas 

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi umumnya menggunakan utang 

dengan jumlah yang relatif lebih kecil, oleh karena mereka cenderung 

melakukan permodalan yang berasal dari laba ditahan 
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6. Pajak 

Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan terhadap perusahaan maka 

penggunaan utang merupakan cara paling baik untuk mereduksi tarif pajak 

tersebut 

7. Pengendalian perusahaan 

Ketika manajer merasa kurang aman dalam penetapan struktur modal, maka 

pengaruh struktur modal atas pengendalian perusahaan perlu diperhitungkan 

8. Sikap manajemen 

Manajemen dapat melakukan tindakan sendiri dalam menentukan struktur 

modal yang dianggapnya tepat. Ada manajer yang konservatif dengan 

menggunakan utang dalam jumlah yang kecil, namun ada juga yang 

sebaliknya 

9. Sikap kreditur 

Sikap kreditur merupakan hal penting dalam penentuan struktur modal. 

Setiap manajemen perusahaan harus terlebih dahulu membicarakan dan 

menanyakan pendapat kreditur mengenai penetapan struktur modal 

perusahaan 

10. Kondisi pasar 

Kondisi pasar saham dan obligasi yang mengalami perubahan jangka pendek 

dan jangka panjang dapat mempengaruhi struktur modal optimal perusahaan 

11. Kondisi internal perusahaan 

Kondisi internal perusahaan juga berpengaruh terhadap penetapan struktur 

 modal. 

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



48 
 

2.1.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu jenis rasio keuangan perusahaan selain beberapa 

rasio keuangaan lainnya seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas. Menurut 

Sartono (2001:119), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Riyanto 

(2011), rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah 

kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Rasio tersebut antara lain yaitu profit margin on 

sales, return on total assets, return on net worth dan lain sebagainya. Profitabilitas 

perusahaan merupakan perbandingan antara laba yang diperoleh perusahaan dengan total 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dapat juga disebut profitabilitas 

merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba (keuntungan) dari hasil 

kegiatan operasionalnya dalam suatu periode tertentu. Sehingga dapat disimpulkan dengan 

adanya rasio profitabilitas, perusahaan dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang 

diperoleh dari penggunaan aktiva perusahaan dan sejumlah modal yang ditanamkan. 

Menurut Keown et al (2005), perusahaan mempunyai dua tujuan utama dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan yang pertama adalah untuk memaksimalkan profit 

yang dimiliki dan tujuan kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang 

saham. Pada dasarnya, perusahaan akan lebih fokus untuk memaksimalkan profitabilitas 

dibandingkan dengan fokus akan pencapaian laba. Hal tersebut dikarenakan laba 

mempunyai arti yang tidak sama dengan profitabilitas. Perusahaan dengan laba yang besar 

belum tentu efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tingkat efisiensi perusahaan 

baru dapat diketahui dengan cara membandingkan laba tersebut total aktiva atau modal, atau 

dengan kata lain menghitung tingkat profitabilitasnya. 
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2.1.4.1 Alat Ukur Profitabilitas 

Pengukuran profitabilitas suatu perusahaan dapat dilakukan menggunakan berbagai 

macam alat ukur. Menurut Keown et al (2005), terdapat beberapa cara untuk mengukur 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan, antara lain dapat dilihat seperti di bawah ini : 

a. Gross profit margin (GPM) 

Pengukuran ini adalah ukuran persentase hasil penjualan sesudah perusahaan 

membayar harga pokok penjualan. Semakin tinggi gross profit margin maka 

akan semakin baik. 

                    Revenue – Cost of Sales 

Adapun rumus GPM yaitu =   

                            Total Sales     

b. Operating profit margin (OPM) 

Pengukuran ini adalah ukuran persentase hasil sisa penjualan sesudah semua 

biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak. 

                           Operating Profit  

Adapun rumus OPM yaitu =   

                          Total Sales      

c. Net profit margin (NPM) 

Merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu total laba yang diterima 

sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan 

dengan total penjualan.  
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Semakin tinggi net profit margin, semakin baik kegiatan operasi suatu 

perusahaan. 

                   Earning After Interest and Tax (EAIT) 

Adapun rumus NPM yaitu =      

                     Sales  

d. Return on assets (ROA) 

Pengukuran ini adalah ukuran keefektifan manajemen dalam menghasilkan 

laba dengan aktiva yang tersedia atau dengan istilah lain return on asset 

merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan.            

             Net Income    

Adapun rumus ROA yaitu =    x 100 % 

                 Total Assets 

e. Return on equity (ROE) 

Secara singkat pengukuran ini merupakan ukuran pengembalian yang 

diperoleh pemilik atas investasi yang ditanamkan pada suatu perusahaan. 

Return on equity adalah suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang 

tersedia bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun 

pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam 

perusahaan.  

                     Net Income 

Adapun rumus ROE yaitu =                           x 100 % 

                Total  Equity 
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f. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share) 

Rasio laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio 

earning per share menggambarkan jumlah rupiah yang akan diperoleh oleh 

para pemegang saham  untuk setiap lembar saham biasa yang  pemegang 

saham tanamkan. Rasio yang rendah berarti pihak manajemen belum berhasil 

untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi 

kesejahteraan pemegang saham meningkat. 

                                           Net income – Preferred dividens 

Adapun Rumus EPS yaitu =   

             Average number of outstanding common share 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berbagai macam teori telah menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

penggunaan leverage terhadap profitabilitas perusahaan.  Leverage sendiri merupakan suatu 

variabel yang dapat menimbulkan risiko. Penelitian ini ingin membuktikan apakah  

keberadaan leverage yang mengandung risiko tersebut dapat berdampak baik terhadap 

profitabilitas perusahaan atau sebaliknya perusahaan akan menanggung kerugian yang lebih 

besar dibandingkan keuntungan yang akan diterima. Penelitian mengenai pengaruh 

penggunaan leverage terhadap profitabilitas sudah banyak dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya. 
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 Beberapa peneliti menyatakan bahwa leverage mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap profitabilitas, namun ada pula yang sebaliknya. Adapun penelitian terdahulu yang 

mendukung penelitian ini antara lain yaitu : 

Tabel 2.6 

Tabel Penelitian Terdahulu 

NO Nama 
Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. S.Chandraku
marmangalam 

dan P. 
Govindasamy 

(2010) 

“Leverage” – An 
Analysis and its 

Impact on 
Profitability with 

Reference to Selected 
Cement Companies in 

India” 

EPS, DOL, 
DFL, DCL 

Ditemukan pengaruh yang signifikan 
antara DFL dan EPS, DCL dan EPS, 
serta DOL dan EPS pada 7 industri 

semen terbesar di India 

2. Qasim Saleem 
dan 

Muhammad 
Akram 
Naseem 

 

“Leverage” – An 
Analysis and its 

Impact on 
Profitability with 

Reference to Selected 
Oil and Gas 

Companies of 
Pakistan” 

ROA, ROE, 
ROI, EPS, 
DOL, DFL 

1. DOL secara parsial 
berpengaruh signifikan secara 

positif terhadap EPS 
2. DFL secara parsial  

berpengaruh signifikan secara 
negatif  terhadap EPS 

3. Siti 
Maimunah 

(2004) 
 

Tesis  

“Pengaruh Debt to 
Equity Ratio, Degree 

of Operating 
Leverage, Degree of 
Financial Leverage 

terhadap Earning Per 
Share Perusahaan 

Dalam Sektor Aneka 
Industri di BEI 

Periode 1998-2002” 

DER, DFL, 
DOL, EPS 

Hanya Degree of Financial Leverage 
yang berpengaruh secara parsial 

terhadap Earning Per Share sektor 
Aneka Industri di BEI Periode 1998-

2002 

4. Richard D. 
Gritta, Brian 
Adams dan 

“An Analysis of the 
Effects of Operating 

and Financial 

DFL, DOL, 
DCL, ROA, 

ROE 

Gejolak keuangan yang dialami oleh 
industri air carriers menyebabkan  

tingkat leverage (DOL, DFL, DCL) 
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NO Nama 
Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Bahram 
Adrangi 
(2004) 

Leverage   
on the Major U.S. Air 

Carriers’ Rates of 
Return: 1990-2003” 

tidak stabil dan membuat ROE 
secara konsisten menjadi negatif 

5 Dr.D.P.Warne 
dan Pinki 

Insan 
(2011) 

“Earning, Dividend 
and Financial 

Leverage : A Study of 
Tata Steel Ltd” 

DFL, DPS, 
EPS 

1. DFL secara parsial 
berpengaruh signifikan secara 

negatif terhadap EPS 
2. DFL secara parsial 

berpengaruh signifikan secara 
negatif terhadap DPS 

3. EPS secara parsial  
berpengaruh signifikan secara 

negatif terhadap DPS 
6. Theresia Tri 

Harjanti dan 
Eduardus 
Tandelilin 

(2007) 

“Pengaruh Firm Size, 
Tangible Assets, 

Growth Opportunity, 
Profitability dan 

Business Risk Pada 
Struktur Modal 

Perusahaan 
Manufaktur di 

Indonesia :  Studi 
Kasus di BEJ” 

Natural log 
dari net sales, 
Rasio antara 
fixed asset 

dengan total 
asset, PER, 
ROE, ROA, 
Natural log 

deviasi 
standard 

EBIT 

1. Firm size berpengaruh  
positif dan 

signifikan terhadap leverage   
2. Tangible Assets, Growth 

Opportunity, Business Risk 
tidak berpengaruh terhadap 

leverage perusahaan 
3. Profitability 

berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap leverage 

7. Kurniawan 
Hadi Saputra 

(2009) 

“Pengaruh Financial 
Leverage dan 

Operating Leverage 
Terhadap Earning 
Per Share (EPS) 
Pada Perusahaan 
Manufaktur yang 
Listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEJ) 
periode 2005-2007  

DER, DFL, 
Beban Bunga, 
TIER, DOL, 

EPS 

1. Secara parsial variabel DER, 
Beban Bunga berpengaruh 
secara parsial terhadap EPS  

2.   Secara parsial variabel 
DOL, DFL, TIER tidak 
berpengaruh signifikan 

terhadap EPS 
3. Secara simultan variabel 

Beban Bunga, DER, TIER, 
DOL, DFL berpengaruh 
signifikan terhadap EPS 

8. Muhammad “Analisis Faktor DOL, DAR, Variabel Degree Operating 
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NO Nama 
Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Yunus 
Langko 
(2010) 

Operating Leverage 
dan Pengaruhnya 

Terhadap 
Profitabilitas Pada 

PT. Indofood Sukses 
Makmur,Tbk” 

DER, LTD, 
ROE 

Leverage, Total Debt to Total Asset, 
Total Debt to Equity dan Total Long 

Term Debt to Equity memiliki 
pengaruh yang signifikan secara 

positif terhadap Profitabilitas 

9. Indo Ratmana 
Putra 

(2012) 

“Analisis Pengaruh 
Operating Leverage 

dan Financial 
Leverage Terhadap 
Earning Per Share 
Perusahaan Properti 
Yang Terdaftar di 
BEI Periode 2007-

2011” 

DOL, DFL,  
EPS 

1. Secara simultan variabel 
DOL dan DFL berpengaruh 
secara signifikan terhadap 

EPS 
2. Secara parsial, hanya variabel  

DFL yang berpengaruh 
signifikan terhadap EPS 

10. Mukesh C 
Ajmera  
(2012) 

“Leverage Analysis 
and It’s Impact On 

Share Price and 
Earning Of The 
Selected Steel 

Companies Of India-
An Empirical Study” 

DFL, DOL, 
DCL, EPS 

1. DOL berpengaruh signifikan 
secara positif terhadap EPS 

2. DFL berpengaruh signifikan 
secara negatif terhadap EPS 

3. DCL berpengaruh signifikan 
terhadap EPS 

Sumber : Data diolah penulis 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Leverage terbagi menjadi dua jenis yaitu operating leverage dan financial leverage. 

Operating leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva dimana dalam 

penggunaannya perusahaan harus menutup biaya tetap. Ketika perusahaan tidak mampu 

membayar biaya tetap tersebut akibat minimnya penjualan, maka akibatnya risiko bisnis 

yang dialami akan jauh lebih besar karena adanya ketidakpastian laba yang akan diperoleh 

perusahaan. Selain operating leverage, kita juga mengenal istilah financial leverage. Ketika 
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terdapat dana dalam aktiva perusahaan yang menghasilkan beban tetap berupa beban bunga, 

maka disitulah terjadi financial leverage. Penggunaan tambahan dana dari pihak ekternal 

berupa utang tersebut dimaksudkan agar perusahaan dapat memaksimalkan labanya, 

sehingga pemegang saham akan memperoleh penerimaan yang lebih besar atas sejumlah 

dana investasi yang mereka tanamkan, namun apabila perusahaan tidak dapat 

memaksimalkan labanya akibat ketidakmampuan perusahaan membayar beban tetap 

tersebut, maka pemegang saham akan terkena risiko finansial yang menyebabkan 

ketidakpastian atas perolehan laba per lembar saham. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa leverage baik operating maupun financial  

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (earning per share) perusahaan (semakin 

besar tingkat leverage, semakin tinggi profitabilitas perusahaan), namun ada juga yang 

berpendapat bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap earning per share perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandrakumarmangalam dan Govindasamy (2010), 

kedua peneliti tersebut membuktikan bahwa secara parsial leverage yang dihitung 

menggunakan degree of operating leverage dan degree of financial leverage memiliki 

pengaruh yang signifikan secara positif terhadap earning per share perusahaan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan adanya penggunaan leverage dalam kegiatan usaha 

perusahaan, maka hal  tersebut dapat meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang 

saham.  

Pandangan yang berbeda ditemukan oleh Saputra (2009). Saputra menemukan 

bahwa secara parsial leverage yang terdiri dari operating dan financial leverage tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earning per share. Keberadaan leverage yang 

terdapat dalam kegiatan perusahaan ternyata tidaklah dapat memberikan pengaruh 
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signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan earning per share 

bagi pemegang saham. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan 

leverage dapat meningkatkan atau juga dapat menurunkan besarnya profitabilitas yang 

diukur menggunakan tingkat earning per share. Pada penelitian kali ini, peneliti akan 

mengamati pengaruh besaran leverage yang diukur menggunakan rasio Degree of 

Operating  Leverage dan Degree of Financial Leverage terhadap profitabilitas perusahaan 

yang diukur menggunakan rasio Earning Per Share.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebuah gambar seperti 

berikut ini : 

         

  

 

                                               

                                      

             Gambar 2.3 

                  ( Sumber: Data diolah penulis ) 

2.4  Pengembangan Hipotesis 

Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah yang berkaitan dengan ada  

tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun keterkaitan 

antar variabel dalam penelitian ini yaitu : 

2.4.1 Pengaruh Degree of Operating Leverage terhadap Earning Per Share 

Operating leverage merupakan situasi pada saat perusahaan menggunakan aktiva 

yang menghasilkan/menimbulkan biaya tetap dengan harapan profitabilitas perusahaan 

H1
 

 

 

Degree of Operating Leverage (DOL) 
Earning Per Share 

(EPS)Degree of Financial Leverage (DFL) 
H2

H3
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dapat tercapai secara maksimal. Operating leverage dapat menjadi sesuatu yang 

menguntungkan dan memberikan manfaat terhadap perusahaan dan pemegang saham 

apabila laba yang diperoleh oleh perusahaan dapat menutupi segala biaya tetap yang 

ditanggung perusahaan. Untuk meningkatkan keuntungan yang optimal tersebut, perusahaan 

harus mampu menghasilkan penjualan dalam jumlah yang lebih besar agar laba yang 

diperoleh maksimal. 

Ketika laba yang diperoleh jauh melebihi biaya tetap yang ditanggung perusahaan, 

maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu mengelola aset yang menghasilkan biaya 

tetap dengan baik, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Adanya 

peningkatan pada laba yang diperoleh perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

mengelola kegiatan usahanya dengan baik dan semaksimal mungkin. Kenaikan tersebut 

merupakan signal yang positif bagi pemegang saham, karena dengan adanya peningkatan 

pada EBIT maka pada akhirnya dapat pula mendorong adanya peningkatan laba yang akan 

diterima oleh pemegang saham (EPS). 

Menurut Chandrakumarmangalam dan Govindasamy (2010), penggunaan operating 

leverage dapat secara langsung meningkatkan laba per lembar saham (EPS) perusahaan oleh 

karena adanya peningkatan pada penjualan perusahaan dan laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT). Tidak jauh berbeda dengan pendapatan kedua peneliti sebelumnya, Ajmera (2012) 

juga menemukan pengaruh yang positif secara langsung antara operating leverage terhadap 

earning per share perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan operating leverage, maka 

peningkatan pada penjualan pada akhirnya dapat mempengaruhi kenaikan laba per lembar 

saham (EPS). Menurut Irawati (2006:173) yang dikutip dari Putra (2012), leverage operasi 
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merupakan penggunaan aktiva dengan biaya tetap yang bertujuan untuk memperbesar laba 

perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Menurut Hanafi dan Halim (1996), apabila kondisi perekonomian membaik, pasar 

akan memberikan pengaruh yang positif sehingga penjualan perusahaan meningkat oleh 

karena aktivitas perdagangan yang tinggi. Perusahaan dengan operating leverage tinggi 

akan mengalami peningkatan keuntungan (laba) yang maksimal karena biaya tetap mampu 

tertupi oleh adanya peningkatan penjualan, namun apabila kondisi perekonomian 

memburuk, maka aktivitas perdagangan di pasar pun menjadi lesu karena menurunnya 

jumlah permintaan dari pasar sehingga penjualan menurun. Ketika penjualan yang 

dihasilkan perusahaan mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi 

adanya ketidakpastian pada laba yang akan diterima oleh perusahaan dan pemegang saham. 

Ketidakpastian laba ini menimbulkan tingginya risiko bisnis bagi perusahaan akibat 

ketidakmampuan perusahaan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan 

biaya yang harus dibayarkan. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleem dan Naseem. 

Kedua peneliti membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

operating leverage yang diukur menggunakan degree of operating leverage terhadap 

earning per share perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan operating leverage didalam 

kegiatan usahanya, maka hal tersebut dapat pula menyebabkan peningkatan pada laba yang 

akan diterima oleh pemegang saham (EPS). Dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan 

mampu mengelola aktiva yang menimbulkan biaya tetap dengan baik, maka dapat 

meningkatkan laba yang diterima oleh perusahaan. Peningkatan laba yang diterima 
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perusahaan tersebut pada akhirnya juga dapat mengakibatkan kenaikan pada laba yang akan 

diterima oleh pemegang saham (EPS).  

2.4.2 Pengaruh Degree of Financial Leverage terhadap Earning Per Share 

Leverage finansial adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap 

berupa beban bunga dengan harapan dapat memperoleh tambahan keuntungan yang jauh 

lebih besar dari beban tetap yang harus dikeluarkan perusahaan, sehingga dengan demikian 

dapat meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa (Sjahrial, 2010). 

Dengan kata lain, pembiayaan aset perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap itu 

diharapkan dapat memperbesar laba per lembar saham biasa (EPS). Maka ketika financial 

leverage digunakan, perubahan pada EBIT akan berakibat pada perubahan yang lebih besar 

terhadap earning per share.  

Menurut Riyanto (2011), perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap 

dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan (favorable financial leverage) 

jikalau laba yang diterima dari penggunaan dana eksternal tersebut lebih besar daripada 

beban tetap yang harus dikeluarkan. Tujuan utama financial leverage adalah untuk 

mengetahui berapa besar jumlah uang yang sesungguhnya tersedia bagi pemegang saham 

biasa setelah bunga dan dividen atas saham preferen dibayarkan. Keown et al (2005) 

menyatakan, keputusan untuk menggunakan tambahan dana berupa utang maupun saham 

preferen dalam struktur permodalan perusahaan memberikan indikasi bahwa pemegang 

saham biasa akan terkena dampak risiko finansial. Risiko finansial terjadi ketika beban tetap 

yang harus dibayarkan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan laba yang diperolehnya, 

akibatnya terjadi ketidakpastian laba yang diterima oleh pemegang saham biasa.  

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



60 
 

Analisis financial leverage memberikan penjelasan mengenai bagaimanakah 

kebutuhan dana perusahaan melalui bantuan pihak eksternal dapat memberikan efek yang 

menguntungkan terhadap laba per lembar saham perusahaan. Tingkat financial leverage 

sendiri dapat dihitung menggunakan rumus degree of financial leverage (DFL). Semakin 

tinggi DFL suatu perusahaan maka semakin besar pula jumlah leverage keuangan yang 

dimilikinya. Dengan menentukan tingkat financial leverage dapat diketahui bahwa semakin 

besar degree of financial leverage, semakin besar pula pengaruh yang diberikan oleh 

perubahan EBIT terhadap laba per lembar saham (Sjahrial, 2010). Financial leverage 

dikatakan merugikan jikalau perusahaan tidak dapat memperoleh laba dari penggunaan dana 

tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayar.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2004), financial leverage yang 

diukur menggunakan degree of financial leverage memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap earning per share yang akan diterima oleh pemegang saham. Hal tersebut 

membuktikan bahwa ketika perusahaan menggunakan sumber dana yang menghasilkan 

beban tetap keuangan, maka kinerja perusahaan dapat  semakin meningkat, sehingga pada 

akhirnya mampu mendorong laba yang akan diterima oleh pemegang saham. Namun 

pandangan lain ditemukan oleh Warne dan Insan (2011) yang membuktikan bahwa 

financial leverage mempunyai pengaruh yang negatif terhadap earning per share 

perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan sumber dana yang menghasilkan beban tetap 

keuangan, maka laba yang akan diterima oleh pemegang saham justru akan menurun. 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa perusahaan tidak terlalu mengandalkan pendanaan 

yang berasal dari luar, sehingga kondisi earning per share perusahaan tidak ditentukan 

melalui pendanaan melalui utang maupun bentuk pinjaman lainnya. 

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



61 
 

2.4.3 Pengaruh Degree of Operating Leverage dan Degree of Financial Leverage 

terhadap Earning Per Share 

Penggabungan antara dua jenis leverage ini dapat disimpulkan sebagai penggunaan 

dari biaya atau beban yang bersifat tetap baik itu biaya tetap operasi maupun beban tetap 

finansial untuk meningkatkan pengaruh perubahan penjualan terhadap laba per lembar 

saham (Gitman, 2009). Menurut Keown et al (2005), perubahan pada penjualan dapat 

memberikan pengaruh lebih besar terhadap EBIT, jika perusahaan menggunakan financial 

leverage didalam kegiatan pendanaannya maka perubahan pada EBIT akan berpengaruh 

lebih besar terhadap earning per share yang akan diterima oleh pemegang saham biasa.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012) dan Ajmera (2012), gabungan 

penggunaan operating dan financial leverage yang digunakan secara bersamaan dapat 

meningkatkan earning per share yang akan diperoleh oleh para pemegang saham. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kombinasi penggunaan operating dengan financial leverage dapat 

semakin meningkatkan dan memaksimalkan laba yang akan diperoleh oleh pemegang 

saham biasa.  

Dengan melihat keterkaitan antara variabel, maka dapat dijelaskan berbagai 

hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 1 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of operating 

leverage (DOL) secara parsial terhadap earning per share (EPS) perusahaan dalam 

industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 
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Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of operating leverage 

(DOL) secara parsial terhadap earning per share (EPS) perusahaan dalam industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 

Hipotesis 2 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of financial leverage 

(DFL) secara parsial terhadap earning per share (EPS) perusahaan dalam industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of financial leverage 

(DFL) secara parsial terhadap earning per share (EPS) perusahaan dalam industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 

Hipotesis 3 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of operating 

leverage (DOL) dan degree of financial leverage (DFL) secara simultan terhadap 

earning per share (EPS) perusahaan dalam industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of operating leverage 

(DOL) dan degree of financial leverage (DFL) secara simultan terhadap earning 

per share (EPS) perusahaan dalam industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek yang menjadi bahan penelitian penulis adalah 28 perusahaan yang termasuk 

dalam Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods), baik perusahaan dalam sub sektor 

makanan dan minuman, tembakau, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, 

serta peralatan rumah tangga yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 1 

Januari 2008 - 31 Desember 2011. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Berdasarkan tujuannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengujian 

hipotesis atau biasa disebut dengan hypothesis testing (Sekaran dan Bougie, 2010). Menurut 

Sekaran dan Bougie (2010), hypothesis testing merupakan suatu jenis penelitian yang 

menjelaskan bagaimanakah sifat dari suatu pengaruh atau hubungan antara variabel tertentu 

(baik itu pengaruh/hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen) dan 

untuk memprediksi bagaimanakah hasil dari suatu hubungan yang diteliti.  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, peneliti tidak langsung berhubungan 

kepada objek yang bersangkutan tetapi data tersebut telah dikumpulkan melalui lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003). 

Data tersebut dapat berasal dari berbagai macam buku literature, arsip, dokumen, serta data 
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mengenai laporan keuangan yang dimiliki oleh instansi bersangkutan atau melalui media 

informasi lainnya.  

3.2.2 Data yang dihimpun 

Beberapa data yang dihimpun dalam penelitian penulis beserta sumbernya antara 

lain sebagai berikut : 

1. Daftar seluruh perusahaan yang termasuk kedalam industri barang konsumsi 

(consumer goods) di Bursa Efek Indonesia periode 1 Januari 2008- 31 Desember 

2011 

2. Tingkat earning per share, degree of operating leverage dan degree of financial 

leverage perusahaan yang termasuk ke dalam kategori industri barang konsumsi, 

yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan perusahaan dan telah 

dipublikasikan selama empat tahun berturut-turut dimulai dari periode 1 Januari 

2008-31 Desember 2011 

Seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan dan dipublikasikan langsung oleh Bursa 

Efek Indonesia, Indonesian Capital Market Directory dan Badan Pusat Statistik. 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan diamati sehingga dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002). Populasi bukan hanya 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh 

karakter/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek tersebut. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam industri barang konsumsi, baik perusahaan 
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dalam sub sektor makanan dan minuman, tembakau, farmasi, kosmetik dan barang 

keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 1 Januari 2008 - 31 Desember 2011. 

Selain populasi, dalam penelitian juga terdapat istilah yang dikenal dengan sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang 

diharapkan dapat mewakili populasi penelitian (Sugiyono, 2002). Agar seluruh informasi 

yang diperoleh dari sampel dapat mewakili populasi yang ada, sampel tersebut haruslah 

memiliki karakteristik yang sesuai dan dapat mewakili karakteristik populasi yang 

diwakilinya (Kuncoro, 2003). Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling.  

Purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dalam non 

probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Purposive sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel dengan suatu 

pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik penelitian yang ditentukan 

oleh penulis (Sekaran dan Bougie, 2010).  

Adapun karakteristik tertentu yang terdapat dalam penelitian ini adalah sampel 

seluruh perusahaan yang termasuk ke dalam industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Seluruh perusahaan yang termasuk kedalam sektor industri barang konsumsi, baik 

perusahaan dalam sub sektor makanan dan minuman, tembakau, farmasi, kosmetik 

dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga 
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2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI terhitung mulai 

tanggal 1 Januari 2008 - 31 Desember 2011 

3. Berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit serta 

dipublikasikan dan dapat diakses selama periode pengamatan (1 Januari 2008-31 

Desember 2011). 

Menurut data Bursa Efek Indonesia sampai dengan akhir tahun 2011, tercatat 

sebanyak 31 perusahaan yang termasuk ke dalam Industri Barang Konsumsi, namun hanya 

diperoleh sampel sebanyak 28 perusahaan yang memenuhi syarat kriteria pemilihan sampel 

dalam penelitian ini. Tiga perusahaan yang tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel 

dikarenakan periode listing ketiga perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan oleh penulis. 

3.2.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Terdapat dua jenis variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen). Earning per share merupakan variabel terikat 

(dependen), sedangkan degree of operating leverage dan degree of financial leverage 

termasuk kedalam variabel bebas (independen). Definisi operasional atas variabel-variabel 

dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk memudahkan pembahasan lebih lanjut 

mengenai hipotesis yang akan diuji. Skala statistik yang digunakan dalam variabel ini 

merupakan skala rasio, yang artinya data yang terdapat dalam berbagai variabel tersebut 

dapat diukur dengan suatu proporsi atau presentase (Kuncoro, 2003).  
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Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai operasional variabel terkait dan bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu : 

3.2.4.1 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat, menurut Sugiyono (2002), 

variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas (independen). Pada penelitian kali ini, variabel dependen yang 

digunakan adalah earning per share. Earning per share atau laba per lembar saham adalah 

tingkat keuntungan bersih untuk setiap lembar saham yang diraih pemegang saham atas 

kemampuan yang telah dicapai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Laba 

per lembar saham atau EPS di peroleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa 

dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar (Keown, 2005). Adapun 

penghitungan earning per share yaitu : 

                 Net income – Preferred dividens 

Earning Per Share =   

Average number of outstanding common share 

3.2.4.2 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2002). Menurut 

Kuncoro (2003), variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan 

dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh yang positif atau negatif bagi variabel 

dependen nantinya.  
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Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Degree of Operating Leverage (DOL) 

Degree of operating leverage merupakan alat pengukuran tingkat operating 

leverage perusahaan. Degree of operating leverage (DOL) digunakan untuk 

mengetahui berapa besar sensitifitas laba sebelum bunga dan pajak akibat adanya 

perubahan dalam penjualan (Keown, 2005). Degree of operating leverage dapat 

dihitung menggunakan rumus : 

             Percentage change in EBIT 

      Degree of Operating Leverage =        

                   Percentage change in sales 

2. Degree of Financial Leverage (DFL) 

Degree of financial leverage merupakan tingkat pengukuran terhadap financial 

leverage yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pengukuran degree of financial 

leverage akan diamati bagaimanakah sensitivitas atau perubahan dari earning per 

share yang diterima oleh para pemegang saham biasa akibat fluktuasi atau 

perubahan dari earning before interest and tax (EBIT) (Keown, 2005). Degree of 

financial leverage dapat dihitung menggunakan rumus : 

       EBIT 

Degree of Financial Leverage = 

             EBIT – Interest 
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 Adapun ringkasan definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Variabel Skala 

Statistik 

Pengukuran 

1 Earning 

Per Share 

Tingkat keuntungan bersih 

untuk tiap lembar saham yang 

mampu diraih perusahaan pada 

saat menjalankan operasinya 

(Keown, 2005). 

Rasio               

            Net income – Preferred dividens 

 EPS = 

   Average number of outstanding  

common share 

(Keown, 2005) 

2 Degree of 

Operating 

Leverage 

Tingkat pengukuran terhadap 

operating leverage yang 

digunakan untuk mengetahui 

berapakan sensitifitas laba 

sebelum bunga dan pajak akibat 

adanya perubahan dalam 

volume penjualan (Keown, 

2005). 

Rasio                

              Percentage change in EBIT     

DOL =        

              Percentage change in sales 
 

 (Keown, 2005) 

3 Degree of 

Financial 

Leverage 

Tingkat pengukuran terhadap 

financial leverage yang 

digunakan untuk mengamati 

bagaimanakah sensitivitas atau 

perubahan dari earning per 

share yang diterima oleh para 

pemegang saham biasa akibat 

fluktuasi atau perubahan dari  

EBIT (Keown, 2005). 

Rasio                 

 

                          EBIT 

DFL = 

                    EBIT – Interest  

 

 

(Keown, 2005) 

Sumber : (Keown, 2005) 
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3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai cara untuk 

melakukan pengumpulan data. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Penulis tidak menanyakan 

langsung kepada subjek yang ingin diteliti, melainkan melalui berbagai informasi yang ada 

seperti berasal dari catatan, buku, internet, laporan keuangan perusahaan dan sebagainya.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder, atau merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Kuncoro, 2003). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari buku dan data yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 

3.3 Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan 

dan pengumpulan seluruh data penelitian, selain itu analisis data merupakan tahapan yang 

kritis dalam suatu proses penelitian bisnis dan ekonomi. Tujuan utamanya adalah 

menyediakan informasi untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian (Kuncoro, 

2003).  

3.3.1 Teknik Pengolahan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data panel (pooled 

data) adalah kombinasi atau gabungan antara dua data, yaitu data runtut waktu dan silang 

tempat (Kuncoro, 2003). Data runtut waktu (time series) merupakan sekumpulan observasi 

dalam rentang waktu tertentu (Widarjono, 2009). Data ini dikumpulkan dalam interval 

waktu secara kontinu, misalnya data mingguan, data bulanan, data tahunan dan lain 
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sebagainya. Sedangkan data silang tempat (cross section) merupakan data yang 

dikumpulkan pada suatu titik waktu, seperti snapshot (potret) pada suatu waktu tertentu 

(Kuncoro, 2003).  Menurut Winarno (2011), data silang terdiri atas beberapa atau banyak 

objek atau disebut observasi (misalnya perusahaan) dengan beberapa jenis data (seperti 

pendapatan, biaya iklan, laba ditahan dan tingkat investasi). Sedangkan data runtut waktu 

biasanya meliputi satu objek (misalnya harga saham, kurs, mata uang, dll), tetapi meliputi 

beberapa periode waktu (harian, bulanan, tahunan).  

Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji, 

nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft Excel dan kemudian diolah 

dengan program  software EViews  (Econometric Views) versi 7 yang merupakan program 

komputer berbasis Windows yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang berbentuk time series, cross section, maupun data panel.  

3.3.2 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Menurut 

Widarjono (2009:49), uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai 

distribusi normal. Untuk itulah uji normalitas sangat diperlukan dalam penelitian ini. Tidak 

jauh berbeda dengan pendapat Widarjono (2009), menurut Sunyoto (2009) uji normalitas 

merupakan bentuk pengujian data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada 

persamaan regresi yang dihasilkan, apakah persamaan tersebut berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. 

Dalam analisis multivariate, para peneliti menggunakan pedoman bahwa jikalau 

setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal 
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(Winarno, 2011). Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui 

Histogram Residual dan uji Jargue Bera (Widarjono, 2009). Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode Jarque Bera test. Jarque Bera sendiri adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah residual data berdistribusi normal (Winarno, 2011). Adapun hipotesis 

dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :  

H0 : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati 0 atau sama dengan 0, maka dapat 

disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal (Widarjono, 2009) dan jika nilai 

probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang artinya 

residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

3.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel  

 Kombinasi antara data cross section dan time series disebut data panel. Regresi 

dengan menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel. Ada tiga 

pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel 

yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Winarno, 2011). Metode  Common 

Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, yaitu 

dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka 

metode Ordinary Least Square (OLS) dapat digunakan untuk mengestimasi model data 

panel. Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect (Widarjono, 2009). Dalam 

pendekatan common effect penghitungan tidak perlu memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai 
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kurun waktu, atau hasil analisis regresi dianggap berlaku pada semua objek pada semua 

waktu (Winarno, 2011). 

Pada dasarnya karakteristik dan kondisi tiap perusahaan akan saling berbeda 

misalnya budaya perusahaan, gaya manajerial, sistem insentif dan sebagainya. Bahkan 

kondisi suatu perusahaan pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi perusahaan 

tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang dapat 

menunjukkan perbedaan antar objek, model ini dikenal dengan model regresi Fixed Effect 

(efek tetap). Teknik model Fixed Effect adalah teknik mengesimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian 

Fixed Effect ini didasarkan oleh karena adanya perbedaan intersep antara perusahaan, 

namun intersep tersebut sama antar waktu (time invariant). Disamping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) adalah tetap antar perusahaan dan antar 

waktu (Widarjono, 2009:232). 

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu 

(dummy). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan Least Squares Dummy 

Variable (LSDV). Dimasukkannya variabel dummy di dalam model Fixed Effect bertujuan 

untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga 

membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada 

akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan 

variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode Random Effect. Didalam model ini, 

variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu dalam 

mengestimasi data panel (Widarjono, 2009).  
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Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka adapun 

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :  

1.  Melakukan estimasi dengan Fixed Effect  

2.  Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Common Effect (OLS) tanpa 

variabel  dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar 

perusahaan dengan metode Fixed Effect yang dapat diuji dengan melihat angka F statistik. 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari  cross section  F lebih besar 

dari 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common Effect. Jika Ho 

diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka 

selanjutnya melakukan Uji Hausman.  

3.  Estimasi dengan Random Effect  

4.  Melakukan Uji Hausman (Random Effect  atau Fixed effect) dengan hipotesis:  

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide 

bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan 

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain 

pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu uji hipotesis 
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nulnya adalah hasil estimasi keduanya yang tidak berbeda, sehingga uji Hausman bisa 

dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square hitung lebih kecil 

dari Chi Square tabel maka Ho diterima, atau jika probability melebihi 0.05 maka Ho 

diterima yang artinya menggunakan model Random Effect. Jika Ho diterima, maka selesai 

sampai di uji Hausman saja (Widarjono, 2009).  

3.3.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi 

asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau 

menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/ 

BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolineritas, 

non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

3.3.4.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang 

tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas 

biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling terkait dalam suatu 

model regresi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linier 

sederhana yang hanya melibatkan satu variabel independen. Multikolinieritas dapat terjadi 

jika model yang ada merupakan model yang kurang bagus. Model yang mempunyai 

standard error besar dan nilai statistik t yang rendah, dengan demikian merupakan indikasi 

awal terjadinya masalah multikolinieritas (Widarjono, 2009).  
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Menurut Widarjono (2009), indikasi terjadinya masalah asumsi klasik 

multikolinieritas dapat ditunjukkan dengan berbagai informasi seperti berikut : 

1. Mempunyai koefisien determinasi (R²) yang tinggi katakanlah di atas 0.8, tetapi 

hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel 

dependen melalui uji t 

2. Dengan menghitung koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Sebagai 

aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi cukup tinggi 

katakanlah di atas 0.85 maka diduga terjadi masalah multikolinieritas dalam 

model, sebaliknya apabila koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model 

tidak mengandung unsur multikolinieritas 

3. Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan untuk 

mengetahui hubungan antar dua (atau lebih) variabel independen yang secara 

bersama-sama (misalnya x2 dan x3) mempengaruhi satu variabel independen lain 

(misalnya x1). Keputusan ada tidaknya unsur multikolinieritas dalam model ini 

sebagaimana biasanya adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan 

nilai F kritis. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis dengan tingkat 

signifikansi α dan derajat kebebasan tertentu maka dapat disimpulkan model 

mengandung unsur multikolinieritas, yakni terdapat hubungan linier antara satu 

variabel X dengan variabel X yang lain.  

Pada penelitian kali ini penulis mengidentifikasi terjadinya masalah 

multikolinearitas dalam variabel independen dengan menguji koefisien korelasi (r) 

antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi 
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di atas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya 

jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada 

masalah multikolinieritas (Widarjono, 2007). 

3.3.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi klasik Heteroskedastisitas merupakan bentuk pengujian mengenai sama 

atau tidaknya varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 

residualnya mempunyai varians yang sama disebut Homoskedastisitas dan jika variansnya 

tidak sama atau berbeda disebut Heteroskedastisitas (Sunyoto, 2009). Persamaan regresi 

yang baik adalah jika tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

Analisa uji asumsi Heteroskedastisitas dapat di identifikasi dengan menggunakan 

berbagai macam metode pengujian, seperti Metode Grafik, Uji Park, Uji Glejser, Uji 

Korelasi Spearman, Uji White dan lain sebagainya (Winarno, 2011). Namun dalam 

penelitian kali ini, penulis menggunakan metode Uji Glejser untuk membuktikan apakah 

terjadi masalah heteroskedastisitas didalam penelitian. Sebelum melakukan pengujian, 

terlebih dahulu disusun hipotesis sebagai berikut :  

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas  

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%  maka 

terima Ho yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

3.3.4.3 Uji Autokorelasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Data runtut waktu (time series) diduga seringkali 

mengandung unsur autokorelasi, karena berdasarkan sifatnya data masa sekarang 
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dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya, sedangkan data cross section diduga 

jarang ditemui adanya unsur autokorelasi (Widarjono, 2007). Persamaan regresi yang baik 

adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan 

tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi (Sunyoto, 2009).  

Autokorelasi dapat diidentifikasi dengan menggunakan Uji Breush-Godfrey atau 

biasa disebut dengan Lagrange Multiplier dan Uji Durbin Watson. Dalam penelitian kali ini, 

penulis menggunakan uji Durbin Watson untuk mengidentifikasi apakah model residual 

variabel terjadi masalah autokorelasi atau tidak. Menurut Gujarati (2003), adapun uji 

autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson dapat dilihat menggunakan angka seperti 

tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 

Uji Durbin Watson 

 

 

 
 
 

  0             dL                      dU              2            4 - dU             4 - dL               4 

 
 Sumber : Gujarati (2003) 
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Hasil analisis autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson juga dapat dilihat 

menggunakan tabel di bawah ini. 

 Tabel 3.3 

Kriteria Uji Durbin Watson 

 

        Sumber : Gujarati (2003) 

Adapun hipotesis dari uji Durbin Watson (DW) adalah sebagai berikut :  

Ho : Tidak ada autokorelasi  

Ha : Ada autokorelasi  

Dalam penghitungan Durbin Watson, penulis menggunakan sampel (n) sebanyak 76 

yang terdiri dari 28 perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun (2009 sampai 2011). Secara 

matematis pengujian Durbin Watson dapat dilihat melalui persamaan di bawah ini :  

Du       <   Dw    < 4-Du 

Berdasarkan tabel dan persamaan Durbin Watson di atas, dengan tingkat signifikansi 

alpha sebesar 5 %, jika angka DW berada di antara angka dU dengan 4 - dU maka Ho 

diterima, atau disimpulkan bahwa tidak diketemukan adanya masalah autokorelasi dalam 

persamaan Gujarati (2003). 

3.3.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen). Jika pengukuran pengaruh antar variabel 

melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1,X2,X3,...,Xn), maka analisis itu dinamakan 

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



80 
 

analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut dikatakan linier karena setiap estimasi atas 

nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus (Sunyoto, 

2009).  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif 

atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis 

apakah variabel independen, yaitu degree of operating leverage (DOL) dan degree of 

financial leverage (DFL) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu earning per share 

(EPS). Selain itu, dilakukan juga untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

Ln_Yi,t = b0 + b1X1i,t + b2X2i,t + ei,t 

 Keterangan : 

 Ln_Yi,t   = Earning per share (EPS) perusahaan i pada periode t 

 b0         = Konstanta 

 b1, b2      = Koefisien Regresi untuk X1 dan X2 

 X1i,t         = Degree of Operating Leverage (DOL) perusahaan i pada periode t  

X2i,t         = Degree of Financial Leverage (DFL) perusahaan i pada periode t  

ei,t            = Error Term/ Variabel Pengganggu 
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3.3.6  Teknik Pengujian Hipotesis 

Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak), sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima 

(Kuncoro,2003). Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketepatan (goodness of 

fit) yaitu uji statistik secara parsial (uji t), uji statistik simultan (uji F) dan uji Koefisien 

Determinasi. 

3.3.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t merupakan uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2003), atau dengan kata lain uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(DOL dan DFL) secara individu/parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (EPS) dengan asumsi nilai variabel yang lain adalah konstan. Adapun langkah 

dalam melakukan uji t antara lain yaitu : 

1. Menentukan hipotesis  

Langkah pertama merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa X1 dan X2 tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Y, melawan hipotesis tandingan (Ha) bahwa X1 

dan X2 mempunyai pengaruh terhadap Y.  

H0 : β1 = β2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara variabel bebas (degree of operating dan degree of financial 

leverage) terhadap variabel terikat (earning per share).  
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Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

variabel bebas bebas (degree of operating dan degree of financial 

leverage) terhadap variabel terikat (earning per share).  

2. Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha  

    Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

3.3.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (DOL dan DFL) 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

(Earning Per Share). Adapun langkah dalam melakukan uji F antara lain yaitu : 

1. Menentukan hipotesis  

Langkah pertama merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa X1 dan X2 tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Y, melawan hipotesis tandingan (Ha) bahwa X1 

dan X2 mempunyai pengaruh terhadap Y.  

H0 : β1 = β2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

atau bersama-sama antara variabel bebas (degree of operating dan 

degree of financial leverage) terhadap variabel terikat (earning per 

share).  

Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

variabel bebas bebas (degree of operating dan degree of financial 

leverage) terhadap variabel terikat (earning per share).  

2. Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha  

 Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 
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3.3.6.3 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah analisis untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2003). 

Bentuk fungsi harus mencakup (fit) data dengan sebaik-baiknya, dengan begitu model yang 

dihasilkan akan memiliki kekuatan prediksi yang baik. Kriteria ini disebut dengan kriteria 

goodness of fit yang didasarkan pada nilai R². Semakin besar R² maka semakin banyak 

proporsi variabel terikat (dependent variable) yang bisa dijelaskan oleh variabel bebasnya 

(independent variable), dengan begitu dapat dikatakan model tersebut baik. Nilai koefisien 

regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen, yang artinya semakin 

baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, jika R² = 0 berarti tidak ada 

sedikitpun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen (Winarno, 2011).  

Namun demikian rendahnya nilai R² dapat terjadi karena beberapa alasan. Dalam 

kasus khusus variabel independen mungkin bukan variabel yang menjelaskan dengan baik 

terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa bagus tidaknya suatu model 

bukanlah ditentukan oleh R² yang tinggi, namun harus lebih memperhatikan relevansi logis 

atau teoritis dari variabel independen dengan variabel dependen dan arti statistik. 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka 

digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R². Adjusted R² disesuaikan dengan jumlah 

variabel independen dan ukuran sampel. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku saham 

untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan setiap saham/efek. Sampai saat ini 

tercatat sebanyak 462 perusahaan yang aktif melakukan perdagangan sahamnya di Bursa 

Efek Indonesia yang terbagi menjadi sembilan kategori berdasarkan jenis industrinya. Pada 

penelitian kali ini, penulis mengamati salah satu dari kesembilan jenis industri yang ada di 

Bursa Efek Indonesia. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh 

perusahaan yang termasuk kedalam kategori Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) 

yang listing di BEI pada periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2011. 

Menurut Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Pedoman Penyajian dan 

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (2002), aktivitas 

perusahaan yang tergolong kedalam industri barang konsumsi mempunyai tiga kegiatan 

utama, antara lain yaitu : 

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku  

2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan 

jadi 

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi 

Adapun perusahaan yang termasuk kedalam Industri Barang Konsumsi dikategorikan 

menjadi lima sub sektor utama, seperti sub sektor Makanan dan Minuman, Tembakau, 
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Farmasi, Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga, serta Peralatan Rumah Tangga. 

Terdapat sebanyak 28 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dalam 

penelitian ini. 28 Perusahaan yang termasuk kedalam kriteria tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Sampel Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 

Periode 2008-2011 

No Nama 

Perusahaan 

Sub Sektor Industri Tanggal IPO 

  Sub Sektor Makanan dan Minuman (Food and Beverages)  

1 ADES Akasha Wira International Tbk 13 Juni 1994 

2 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 09 Juli 1996 

3 DLTA Delta Djakarta Tbk 12 Februari 1984 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 14 Juli 1994 

5 MYOR Mayora Indah Tbk 04 Jul 1990 

6 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 17 Jan 1994 

7 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 18 Okt 1994 

8 SKLT Sekar Laut Tbk 08 Sep 1993 

9 STTP Siantar Top Tbk 16 Des 1996 

10 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 11 Jun 1997 

11 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk 02 Jul 1990 

  Sub Sektor Tembakau (Tobacco Manufacturers)  

12 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk 05 Mar 1990 

13 GGRM Gudang Garam Tbk 27 Agust 1990 

14 HMSP HM Sampoerna Tbk  

  Sub Sektor Farmasi (Pharmaceuticals)  

15 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk  11 Nop 1994 

16 INAF Indofarma Tbk  17 Apr 2001 
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No Nama 

Perusahaan 

Sub Sektor Industri Tanggal IPO 

17 KLBF Kalbe Farma Tbk 30 Jul 1991 

18 KAEF Kimia Farma Tbk 04 Jul 2001 

19 MERK Merck Tbk 23 Jul 1981 

20 PYFA Pyridam Farma Tbk 16 Okt 2001 

21 SCPI Schering Plough Indonesia Tbk  08 Jun 1990 

22 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk  17 Jun 1994 

  Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah 

Tangga (Cosmetics and Household) 

 

23 TCID Mandom Indonesia Tbk 23 Sep 1993 

24 MRAT Mustika Ratu Tbk 27 Jul 1995 

25 UNVR Unilever Indonesia Tbk 11 Jan 1982 

  Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga (Houseware)  

26 KICI Kedaung Indah Can Tbk 28 Okt 1993 

27 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk  29 Jul 1996 

28 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk 17 Okt 1994 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Penulis menggunakan sampel perusahaan yang termasuk kedalam industri barang 

konsumsi dikarenakan industri ini memenuhi kriteria penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Didalam meneliti berapa besar tingkat operating leverage dan financial leverage 

yang dimiliki oleh perusahaan, komponen yang harus diperhitungkan adalah berapa besar 

biaya dan beban tetap yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan laba yang 

diterima oleh perusahaan dan juga pemegang saham. Dalam operating leverage, adanya 

berbagai biaya tetap yang ditanggung perusahaan bertujuan untuk mencapai optimalisasi 

produksi dan dalam rangka meningkatkan penjualannya. Ketika terjadi peningkatan 

penjualan, maka hal tersebut dapat mendorong laba yang akan diterima perusahaan sebelum 
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bunga dan pajak (EBIT), yang pada akhirnya dapat pula mempengaruhi kenaikan earning 

per share perusahaan. Biaya tetap tersebut dapat meliputi biaya penyusutan atau depresiasi 

atas aktiva tetap, sewa gedung, pembayaran gaji pegawai tetap, biaya asuransi, biaya 

pembayaran pajak dan berbagai biaya tetap lainnya.  

Pembelian aktiva atau aset tetap dalam praktiknya merupakan salah satu keputusan 

yang dapat menimbulkan biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan 

adanya aktiva perusahaan yang menimbulkan biaya tetap tersebut diharapkan dapat 

mendorong adanya kenaikan pada penjualan yang dihasilkan, sehingga mampu 

mengakibatkan peningkatan pada laba yang akan diterima oleh perusahaan. Industri barang 

konsumsi merupakan industri dengan total aktiva tetap yang relatif tinggi dan terus 

meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Aktiva tetap tersebut 

sebagian besar meliputi tanah, bangunan, kendaraan, mesin, perlengkapan dan peralatan, 

serta pembelian aktiva tetap lainnya. Kenaikan aktiva tetap tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

Gambar 4.1 

Total Aktiva Tetap Perusahaan pada Industri Barang Konsumsi 

Periode 2009 – 2011 

 

Sumber : Data diolah penulis 
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Berdasarkan gambar total aktiva tetap perusahaan industri barang konsumsi, dapat 

disimpulkan bahwa industri barang konsumsi mempunyai aktiva tetap yang meningkat 

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Adanya peningkatan pada aktiva perusahaan yang 

menimbulkan berbagai biaya tetap dimaksudkan agar perusahaan dalam industri barang 

konsumsi.dapat mengoptimalkan tingkat penjualannya. Berdasarkan data yang diperoleh 

melalui laporan keuangan perusahaan, industri barang konsumsi merupakan industri yang 

mempunyai tingkat penjualan yang meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, 

terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Ditengah krisis ekonomi yang 

dihadapi Indonesia pada tahun 2008, industri barang konsumsi merupakan salah satu 

industri dengan tingkat ketahanan produktivitas dan kinerja yang tetap meningkat dan tidak 

terkena imbas akibat adanya krisis ekonomi. Adapun kenaikan penjualan industri barang 

konsumsi dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.2 

Tingkat Penjualan Perusahaan pada Industri Barang Konsumsi 

Periode 2008 - 2011 

 

       Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa penjualan yang dimiliki 

oleh industri barang konsumsi berhasil menunjukkan peningkatan yang terjadi dalam kurun 

waktu empat tahun berturut-turut. Hasil ini sesuai dengan fakta data BPS yang dikutip dari 
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Vivanews (www.vivanews.co.id), BPS menyebutkan sejumlah industri cukup tangguh 

menghadapi amukan krisis ekonomi global, beberapa sub sektor industri tetap tumbuh 

melesat hingga menjadi katup penyelamat pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap bisa 

tembus 6 %, salah satu diantaranya adalah industri consumer goods.  

Menurut Ekonom Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono (Vivanews, 2008), 

barang konsumsi biasanya akan tetap laku di masa krisis, produk seperti makanan, rokok 

dan berbagai consumer goods lainnya akan tetap dibeli karena masyarakat akan selalu 

membutuhkannya. Tingkat kenaikan penjualan industri barang konsumsi juga ditunjang 

oleh adanya data kontribusi PDB per sektor industri Indonesia. Menurut data Badan Pusat 

Statistik yang dikutip oleh Vivanews.co.id (2008) menunjukkan bahwa peran konsumsi 

terhadap produk domestik bruto (PDB) pada masa krisis memang sangat signifikan. Dari 

total PDB sebesar Rp. 1.340 triliun pada triwulan tiga, sekitar Rp. 777 triliun atau sebagian 

besar disumbang oleh konsumsi rumah tangga. 

 Selain adanya biaya tetap operasional yang ditanggung perusahaan, perusahaan juga 

harus menanggung beban tetap keuangan atau finansial berupa beban bunga yang bertujuan 

mengoptimalkan laba per lembar saham. Dalam financial leverage, beban tetap yang timbul 

oleh karena adanya pinjaman dana dari pihak eksternal dimaksudkan agar dalam 

menjalankan usahanya perusahaan dapat mengalokasikan dananya sebaik mungkin sehingga 

tambahan dana tersebut nantinya dapat membantu kegiatan perusahaan secara lebih 

maksimal. Dengan adanya bantuan dana tambahan tersebut diharapkan laba yang diperoleh 

dapat tercapai secara maksimal sehingga laba yang diperoleh oleh pemegang saham pun 

(EPS) dapat meningkat. 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskriptif Statistik 

Tabel 4.2 

Hasil Deskriptif Statistik 

 DOL DFL EPS 

 Mean  1,242163  1,321585  1456,702 

 Median  1,177679  1,144406  61,17000 

 Maximum  83,10421  4,344737  24074,00 

 Minimum -130,8700 -1,181346 -7061,000 

 Std. Dev.  19,09569  0,752846  4378,003 

 Skewness -2,759116  1,175855  3,377724 

 Kurtosis  33,26813  7,905261  15,78164 

           Sumber : Data diolah penulis 

Dapat dilihat pada tabel di atas, rerata (mean) untuk pengukuran variabel 

dependen earning per share pada industri barang konsumsi berada pada angka 

sebesar 1456,702, serta standard deviasi senilai 4378,003 yang berarti bahwa 

terdapat simpangan rata-rata pada earning per share sebesar 4378,003 dari 

perusahaan yang diteliti. Rerata (mean) untuk pengukuran variabel independen 

seperti degree of operating leverage adalah 1,242163 dengan simpangan rata-rata 

pada degree of operating leverage sebesar 19,09569 dan rata-rata degree of financial 

leverage adalah 1,321585 dengan simpangan rata-rata pada degree of financial 

leverage sebesar 0,752846. 
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4.2.2 Uji Normalitas 

 Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini digunakan uji 

Jarque-Bera. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa 

residual data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai hasil uji normalitas bahwa residual data telah 

terdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data diolah penulis 

Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :  

H0 : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati atau tidak jauh dari angka 0, maka dapat 

disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal (Widarjono, 2009) dan jikalau nilai 

probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang artinya 

residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Adapun probabilitas pada uji normalitas 

di atas diperoleh hasil sebesar 0.456032. Angka di atas menunjukkan bahwa Prob > 0.05, 
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hasil tersebut menunjukkan bahwa Ho diterima, yang artinya adalah residual data telah 

terdistribusi secara normal. 

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

 Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi regresi 

dari data panel. Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model 

regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Winarno, 

2011). Langkah pertama yang dilakukan untuk menguji regresi data panel adalah 

melakukan uji Chow, jika data tidak lolos uji Chow maka dilanjutkan dengan melakukan uji 

Hausman, setelah dilakukan uji Hausman maka dapat diketahui apakah data menggunakan 

model regresi Fixed Effect atau Random Effect.  

4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

 Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common Effect atau Fixed 

Effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah pertama 

adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Kemudian melakukan uji Chow 

untuk menentukan apakah akan menggunakan model Common Effect atau Fixed Effect 

dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut :  

H0 : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih 

besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model Common Effect dan 

pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F hitung lebih besar dari 

F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang 
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artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian berlanjut ke uji Hausman. Hasil 

analisis uji Chow dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: SHINDY    
Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f. Prob.  

Cross-section F 141.241216 (27,46) 0.0000 
Cross-section Chi-square 336.653769 27 0.0000 

         Sumber : Data diolah penulis 

 Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.8 di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 

141.241 sedangkan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), df1 = 2, df2 = 73 (n-k-1 

atau 76-2-1) maka F tabel sebesar 3.122. Setelah dibandingkan antara F hitung dengan F 

tabel, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel dimana 141.241 

lebih besar dari 3.122, maka Ho ditolak yang artinya menggunakan model Common Effect 

tidak lebih baik dibandingkan menggunakan metode Fixed Effect. Kemudian probabilitas 

dari cross section F sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) menunjukkan bahwa Ho ditolak, 

yang artinya penelitian tidak menggunakan model Common Effect.  

4.2.3.2 Pemilihan Model Fixed Effect atau Random Effect 

Dikarenakan hasil yang didapat dari uji Chow adalah menolak Ho, maka pengujian 

ini akan berlanjut ke langkah pengujian data panel selanjutnya, yaitu melakukan uji Random 

Effect.  
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Adapun hasil penghitungan dari uji Random Effect tersebut dapat dilihat pada tabel 

di berikut ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Random Effect 

Dependent Variable: LN_EPS?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 01/31/13   Time: 18:28   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 76  
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.852868 0.458726 12.75897 0.0000 
DOL? 0.024283 0.008419 2.884399 0.0052 
DFL? -0.829934 0.158716 -5.229065 0.0000 

        Sumber : Data diolah penulis 

Setelah dilakukan uji Random Effect, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh 

penulis adalah melakukan uji Hausman test. Hausman test adalah suatu pengujian data 

statistik untuk membandingkan antara dua metode yaitu Fixed Effect dan Random Effect. 

Hasil dari pengujian ini adalah untuk mengetahui metode manakah yang sebaiknya 

digunakan. Berikut merupakan output dari uji menggunakan Hausman test. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: SHINDY    
Test cross-section random effects  

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 2.880412 2 0.2369 

       Sumber : Data diolah penulis 
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  Pada penghitungan yang dilakukan pada uji Hausman test, dapat dilihat bahwa nilai 

probability pada test cross section random effects memperlihatkan angka senilai 0.2369. 

Angka tersebut tidak signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % (α = 5%) dengan 

menggunakan distribusi Chi Square. Sehingga keputusan yang dapat diambil pada 

pengujian Hausman test ini yaitu menerima Ho (p-value > 0.05) dengan hipotesis : 

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian regresi data panel ini peneliti 

menggunakan metode Random effect. 

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam 

suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai 

model yang ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier 

Unbias Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila dapat memenuhi 

persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 

2009). 

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang 

tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. 
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Uji Multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 DOL? DFL? 

DOL? 1.000 -0.178 

DFL? -0.178 1.000 

    Sumber : Data diolah penulis 

 Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat adanya hubungan antara 

variabel bebas, karena nilai korelasi yang diperoleh tidak ada yang melebihi angka 0.85. 

Menurut Widarjono (2009), data dikatakan terindentifikasi masalah multikolinearitas 

apabila koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari atau sama dengan 0.85. Tabel 

di atas menunjukkan hasil bahwa koefisien korelasi antar variabel independen dalam 

penelitian ini mempunyai angka lebih kecil dari 0.85, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini yaitu degree of operating leverage dan 

degree of financial leverage terbebas dari adanya masalah multikolinearitas atau tidak 

terjadi adanya hubungan linier antar variabel independen yang terjadi dalam model regresi. 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Glejser test.  
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Adapun hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

F-statistic 2.257092    Prob. F(2,73) 0.1119 
Obs*R-squared 4.426003    Prob. Chi-Square(2) 0.1094 
Scaled explained SS 3.864408    Prob. Chi-Square(2) 0.1448 

        Sumber : Data diolah penulis 

Hipotesis uji Glejser untuk membuktikan apakah terjadi masalah heteroskedastisitas 

didalam penelitian dapat dilihat seperti berikut ini : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas  

Jika nilai probabilitas Chi Square dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%, maka 

terima Ho yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian 

(Widarjono, 2007). Berdasarkan nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square pada tabel 

Uji Glejser di atas menunjukkan angka sebesar 0.1094. Nilai ini mempunyai angka yang 

lebih besar daripada 0.05, yang artinya Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.  

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. 

Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antara 

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian autokorelasi pada 

penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil Durbin Watson pada regresi Random Effect 

yang telah diuji oleh penulis.  
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Adapun hasil uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Durbin Watson 

Dependent Variable: LN_EPS?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 01/31/13   Time: 18:28   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 76  
Swamy and Arora estimator of component variances 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.409403    Mean dependent var 0.402143 
Adjusted R-squared 0.393222    S.D. dependent var 0.394648 
S.E. of regression 0.309174    Sum squared resid 6.977944 
F-statistic 25.30190    Durbin-Watson stat 1.728811 
Prob(F-statistic) 0.000000    

        Sumber : Data diolah penulis 

 Berdasarkan uji Durbin Watson pada data di atas, diperoleh hasil DW sebesar 

1.728811. Dengan tingkat signifikansi (α=5%, k=2, n=76), maka diperoleh hasil du=1.6819 

dan dL=1.5740. Jika dimasukkan kedalam tabel untuk menentukan ada tidaknya 

autokorelasi dengan uji Durbin Watson, maka hasilnya akan seperti berikut ini. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi pada Durbin Watson 
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 Berdasarkan data Durbin Watson, diperoleh hasil bahwa angka DW sebesar 1.7288 

berada diantara angka 1.6819 dengan 2.3181 atau dapat dilihat bahwa hasil Durbin Watson 

termasuk kedalam area penerimaan Ho, yang artinya tidak terjadi masalah autokorelasi 

dalam penelitian ini.  

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, sesuai dengan hasil 

Uji Hausman yang tertera pada tabel 4.6, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan 

model Random Effect. Adapun hasil uji Random Effect dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.11 

Hasil Regresi Metode Random Effect 

Dependent Variable: LN_EPS?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 01/31/13   Time: 18:28   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 76  
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.852868 0.458726 12.75897 0.0000 
DOL? 0.024283 0.008419 2.884399 0.0052 
DFL? -0.829934 0.158716 -5.229065 0.0000 

       Sumber : Data diolah penulis 
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Berdasarkan hasil regresi metode Random Effect pada tabel di atas, dapat 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  

	
	 	 5.852868 	0.024283DOL - 0.829934 DFL + 8.760 

 
Adapun persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

a. Koefisien konstanta sebesar 5.852868 berarti jika variabel degree of 

operating leverage dan degree of financial leverage bernilai nol, maka 

earning per share (LN_EPS) perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi 

di BEI tahun 2008-2011 akan naik sebesar 5.852868 satuan.  

b. Koefisien regresi degree of operating leverage (DOL) sebesar 0.024283 

berarti, variabel DOL berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

earning per share (LN_EPS) perusahaan dalam industri barang konsumsi di 

BEI tahun 2008-2011. Jika DOL mengalami kenaikan satu satuan, maka 

earning per share (LN_EPS) perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi 

di BEI tahun 2008-2011 akan mengalami peningkatan sebesar 0.024283 

satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.  

c. Koefisien regresi degree of financial leverage (DFL) sebesar -0.829934 

berarti variabel DFL berpengaruh signifikan secara negatif terhadap 

earning per share (LN_EPS) perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi 

di BEI tahun 2008-2011. Jika DFL mengalami kenaikan sebesar satu 

satuan, maka earning per share (LN_EPS) perusahaan dalam industri 

barang konsumsi di BEI tahun 2008-2011 akan mengalami penurunan 

sebesar 0.829934 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Terdapat variabel error sebesar 8,760 dalam penelitian ini. 
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4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

yaitu degree of operating leverage (DOL) dan degree of financial leverage (DFL) terhadap 

variabel dependen yaitu earning per share (EPS), dengan cara membandingkan nilai antara 

probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah 

apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka kesimpulannya adalah menolak Ho dan 

begitu pula sebaliknya, apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. Adapun 

hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji t (Parsial) 

Dependent Variable: LN_EPS?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 01/31/13   Time: 18:28   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 76  
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.852868 0.458726 12.75897 0.0000 
DOL? 0.024283 0.008419 2.884399 0.0052 
DFL? -0.829934 0.158716 -5.229065 0.0000 

        Sumber : Data diolah penulis 

Hipotesis 1 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of operating 

leverage (DOL) secara parsial terhadap earning per share (EPS) 

perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011.  
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Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of operating leverage 

(DOL) secara parsial terhadap earning per share (EPS) perusahaan 

dalam Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2011.  

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12, variabel degree of operating 

leverage (DOL) memiliki probabilitas sebesar 0.0052, hasil ini jauh di bawah 

tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0052 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan 

menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa degree of operating leverage (DOL) 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earning per share 

(LN_EPS). 

Hipotesis 2 :  

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of financial 

leverage (DFL) secara parsial terhadap earning per share (EPS) 

perusahaan dalam industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011.  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of financial leverage 

(DFL) secara parsial terhadap earning per share (EPS) perusahaan 

dalam industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2011.  

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.12, variabel degree of financial leverage 

(DFL) memiliki probabilitas sebesar 0.0000, hasil ini jauh di bawah tingkat 

signifikansi sebesar 5% (0.0000 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima 
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Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel degree of financial leverage (DFL) 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earning per share 

(LN_EPS). 

4.2.6.2 Uji F (Simultan) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara probabilitas (F-

statistik) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji F (Simultan) 

Dependent Variable: LN_EPS?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 01/31/13   Time: 18:28   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 76  
Swamy and Arora estimator of component variances 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.409403    Mean dependent var 0.402143 
Adjusted R-squared 0.393222    S.D. dependent var 0.394648 
S.E. of regression 0.309174    Sum squared resid 6.977944 
F-statistic 25.30190    Durbin-Watson stat 1.728811 
Prob(F-statistic) 0.000000   

           Sumber : Data diolah penulis 

Hipotesis 3 :  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of operating 

leverage (DOL) dan degree of financial leverage (DFL) secara 
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simultan terhadap earning per share (EPS) perusahaan dalam industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara degree of operating leverage 

(DOL) dan degree of financial leverage (DFL) secara simultan 

terhadap earning per share (EPS) perusahaan dalam industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi F statistik) ≤ 

0,05 maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi F statistik) > 

0,05 maka terima Ho. Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel 4.13, dapat diketahui nilai 

dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000 dimana nilai probabilitas ini jauh di 

bawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0.000000 ≤ 0,05). Dapat disimpulkan bahwa 

hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, yang artinya bahwa variabel 

degree of operating leverage (DOL) dan degree of financial leverage (DFL) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel earning per share (LN_EPS). 

4.2.6.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Oleh karena penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai 

adjusted r². Adjusted r² disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.  

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., SHINDY MORA TOGATOROP, Ma.-IBS, 2013



105 
 

Adapun koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini.  

Tabel 4.14 

Hasil Koefisien Determinasi 

Dependent Variable: LN_EPS?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 01/31/13   Time: 18:28   
Sample: 2009 2011   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 76  
Swamy and Arora estimator of component variances 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.409403    Mean dependent var 0.402143 
Adjusted R-squared 0.393222    S.D. dependent var 0.394648 
S.E. of regression 0.309174    Sum squared resid 6.977944 
F-statistic 25.30190    Durbin-Watson stat 1.728811 
Prob(F-statistic) 0.000000    

       Sumber : Data diolah penulis 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.14, menunjukan bahwa nilai 

adjusted r² sebesar 0.393222 atau sebesar 39.322 %. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel degree of operating leverage (DOL) dan degree of financial leverage (DFL) 

mampu mempengaruhi dan menjelaskan nilai earning per share (LN_EPS) sebesar 

39.32 %. Sisanya yaitu 0,606778 atau sebesar 60,678 % dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini seperti variabel debt to equity 

ratio, total assets turnover, net profit margin dan pertumbuhan nilai buku (book 

value growth) (Pancawati Juwarin dkk, 2011). 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Degree of Operating Leverage Terhadap Earning Per Share 

Operating leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan dan mengelola aktiva yang menimbulkan biaya operasi tetap (fixed operating 

cost) untuk memperbesar pengaruh dari perubahan penjualan terhadap earning before 

interest and tax (EBIT), yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba per lembar saham. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel degree 

of operating leverage memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0052 terhadap variabel earning 

per share, hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, yang artinya menolak Ho 

dan menerima Ha, selain itu nilai koefisien DOL sebesar 0.024283 membuktikan bahwa 

degree of operating leverage (DOL) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

secara positif terhadap earning per share (LN_EPS). Ketika penggunaan operating leverage 

meningkat, maka akan membuat kenaikan pada earning per share, begitupula sebaliknya. 

Semakin tinggi nilai operating leverage, maka semakin tinggi risiko bisnis yang akan 

diterima oleh perusahaan, tetapi hal tersebut juga membuktikan bahwa semakin besar return 

atau laba yang akan diterima oleh perusahaan dan juga pemegang saham. 

Ketika perusahaan mampu memaksimalkan penggunaan aktivanya dan mampu 

mengelola segala biaya tetap operasionalnya seperti biaya penyusutan atau depresiasi aktiva 

tetap, biaya sewa, pembayaran gaji pegawai tetap, biaya asuransi, biaya pembayaran pajak, 

ataupun biaya tetap lainnya secara optimal dan seefisien mungkin, tidak menutup 

kemungkinan bahwa laba yang diperoleh perusahaan juga akan meningkat sehingga pada 

akhirnya dapat juga mendorong kenaikan laba per lembar saham perusahaan. 
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Sebagai contoh ketika perusahaan menggunakan mesin atau berbagai aktiva tetap 

dalam bentuk lainnya. Keberadaan mesin, kendaraan dan aktiva lainnya dapat 

mempermudah perusahaan dalam meningkatkan penjualannya, karena fungsi adanya 

berbagai aktiva tetap tersebut merupakan alat bantu yang lebih efektif dan efisien dalam 

kegiatan usaha yang dijalankan  perusahaan. Barang hasil produksi yang siap untuk dijual 

akan lebih cepat selesai dan mampu menghasilkan kuantitas dalam jumlah yang lebih besar 

dibandingkan dengan cara manual dan sederhana, serta proses distribusi akhir terhadap end 

consumers lebih cepat terlaksana. Kenaikan pada penjualan tersebut dapat berdampak pada 

meningkatnya laba yang akan diterima oleh perusahaan. Berbagai contoh aktiva di atas pada 

dasarnya merupakan suatu cara yang menguntungkan bagi perusahaan,  namun dalam 

kenyataannya penggunaan aktiva tersebut dapat menimbulkan biaya tetap operasional yang 

harus ditanggung perusahaan.  

Fenomena ini sesuai dengan pendapat Chandrakumarmangalam dan Govindasamy 

(2010). Kedua peneliti tersebut menyatakan bahwa adanya penggunaan aset atau aktiva 

yang menimbulkan biaya tetap operasional diharapkan dapat meningkatkan penjualan 

perusahaan. Menurut Chandrakumarmangalam dan Govindasamy (2010), ketika terjadi 

kenaikan pada penjualan maka secara langsung hal  tersebut dapat mendorong peningkatan 

pada laba yang akan diperoleh oleh perusahaan, yang pada akhirnya dapat pula 

meningkatkan laba bagi para pemegang saham. Kedua peneliti di atas menyimpulkan bahwa 

ketika operating leverage perusahaan meningkat, maka hal tersebut dapat mendorong 

kenaikan dari earning per share yang diterima oleh pemegang saham. Pendapat yang tidak 

jauh berbeda dengan peneliti sebelumnya, Ajmera (2012) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif secara langsung antara operating leverage terhadap earning per share 
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perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan operating leverage, maka peningkatan pada 

penjualan dapat menyebabkan kenaikan pada laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh 

perusahaan, yang pada akhirnya dapat pula mempengaruhi kenaikan terhadap laba per 

lembar saham (EPS).  

Timbulnya berbagai biaya tetap operasional tersebut pada dasarnya bukan 

merupakan suatu halangan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketika 

perusahaan mampu memaksimalkan penjualannya, maka laba operasional yang akan 

diterima perusahaan pun akan meningkat, namun ketika perusahaan tidak dapat 

memaksimalkan tingkat penjualannya maka laba yang diperoleh tidak mampu menutupi 

biaya tetap yang ditanggung perusahaan, sehingga dengan begitu perusahaan akan 

mengalami kerugian akibat ketidakpastian laba yang akan diterima. Fenomena ini lah yang 

menimbulkan tingginya risiko bisnis yang harus dialami perusahaan. Adapun tingkat 

penjualan yang dihasilkan industri barang konsumsi dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.3 
Tingkat Penjualan Perusahaan pada Industri Barang Konsumsi 

Periode 2008 - 2011 

 

     Sumber : Data diolah penulis 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan 28 perusahaan dalam 

industri barang konsumsi mempunyai penjualan yang cenderung meningkat dalam kurun 
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waktu empat tahun berturut-turut terhitung semenjak tahun 2008 sampai dengan 2011. Hal 

ini membuktikan bahwa adanya aset atau aktiva yang menghasilkan biaya tetap bukanlah 

menjadi kendala yang berarti bagi perusahaan dalam industri barang konsumsi, karena 

perusahaan mampu memaksimalkan tingkat penjualan jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan biaya tetap yang harus ditanggungnya, sehingga dengan begitu laba yang diperoleh 

pun akan meningkat. Kenaikan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) seiring dengan 

meningkatnya penjualan pada industri barang konsumsi dapat dilihat seperti gambar di 

bawah ini. 

Gambar 4.4 

Tingkat EBIT Industri Barang Konsumsi di BEI 

Periode 2008 - 2011 

 

         Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa EBIT yang dimiliki perusahaan 

secara signifikan meningkat dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut. Kenaikan yang 

terjadi pada laba yang diterima oleh perusahaan sebelum bunga dan pajak mengindikasikan 

bahwa perusahaan mampu mengelola kegiatan usahanya dengan maksimal sehingga mampu 

mempertahankan peningkatan laba operasi (EBIT) selama jangka waktu empat tahun 

lamanya. Ketika laba yang diterima perusahaan meningkat, maka hal tersebut juga pada 

akhirnya mampu mempengaruhi kenaikan laba yang akan diterima oleh pemegang saham. 
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Dengan adanya kejadian tersebut maka pemegang saham dapat merasakan keuntungan atas 

kinerja baik yang telah dilakukan perusahaan. Merupakan suatu keputusan yang tepat bagi 

pemegang saham untuk menempatkan sejumlah dananya pada perusahaan dengan kinerja 

dan tingkat laba yang tinggi seperti perusahaan pada sektor industri barang konsumsi, 

karena dengan begitu pada akhirnya kesejahteraan para pemegang saham pun dapat tercapai 

dengan maksimal. Adapun kenaikan tingkat earning per share perusahaan dalam industri 

barang konsumsi secara rata-rata dapat dilihat jelas pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.5 

Rerata Earning Per Share Industri Barang Konsumsi di BEI 

Periode 2009 – 2011 

 

           Sumber : Data diolah penulis 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleem dan 

Naseem. Kedua peneliti tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara operating leverage yang diukur menggunakan degree of operating 

leverage terhadap earning per share perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan 

operating leverage didalam kegiatan usahanya, maka hal tersebut pada akhirnya dapat 

menyebabkan peningkatan pada laba yang akan diterima oleh pemegang saham.  
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Dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan mampu memaksimalkan pengelolaan 

aktiva yang menghasilkan biaya tetap dengan baik, dapat mendorong terjadinya peningkatan 

pada penjualan perusahaan, yang secara langsung dapat pula mendorong kenaikan pada laba 

operasional (EBIT) perusahaan. Peningkatan akan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

tersebut pada akhirnya juga dapat mempengaruhi kenaikan pada laba yang diterima oleh 

pemegang saham. Namun hasil penelitian lain ditemukan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Maimunah (2004) yang menyatakan bahwa degree of operating leverage tidak 

memiliki hubugan signifikan terhadap earning per share. Adanya perbedaan hasil penelitian 

ini disebabkan oleh karena perbedaan obyek yang diteliti, periode penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan sehingga terjadi hasil yang bervariatif.  

4.3.2 Pengaruh Degree of Financial Leverage Terhadap Earning Per Share 

 Leverage finansial atau biasa disebut dengan leverage keuangan adalah penggunaan 

sumber dana yang memiliki beban tetap berupa beban bunga dengan harapan dapat 

memperoleh tambahan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan beban tetap yang 

harus ditanggung perusahaan, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan laba yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa (Sjahrial, 2010). 

Dari uji hipotesis secara parsial, dapat dilihat bahwa variabel degree of financial 

leverage memiliki nilai profitabilitas sebesar 0.0000 terhadap variabel earning per share, 

hasil ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, yang artinya menolak Ho dan 

menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel degree of financial leverage (DFL) 

memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap earning per share (LN_EPS), 

namun jika dilihat dari angka angka koefisien pada uji parsial diperoleh angka sebesar -
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0.829934. Angka negatif ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan secara 

negatif antara degree of financial leverage dengan earning per share perusahaan dalam 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai 

dengan 2011. Dapat disimpulkan ketika kondisi financial leverage menurun, kondisi 

earning per share perusahaan akan meningkat, begitu pula sebaliknya.  

Adapun tingkat beban tetap finansial (beban bunga) yang dikeluarkan perusahaan 

pada industri barang konsumsi dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. 

Gambar 4.6 

Tingkat Beban Tetap Finansial Perusahaan pada Industri Barang Konsumsi 

Periode 2008 – 2011 

 

          Sumber : Data diolah penulis 

 Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2011 tingkat beban tetap keuangan atau beban tetap finansial perusahaan 

dalam industri barang konsumsi secara garis besar mengalami penurunan, terutama 

terhitung sejak tahun 2009 sampai tahun 2011. 
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 Jumlah beban finansial yang menurun tersebut berbanding lurus dengan turunnya 

tingkat financial leverage yang dimiliki perusahaan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.15 

Rerata Degree of Financial Leverage Industri Barang Konsumsi 

 Degree of Financial Leverage 

2009 1,409 

2010 1,294 

2011 1,160 

    Sumber : Data diolah penulis 

Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi earning per share perusahaan 

yang dapat dilihat pada gambar 4.5. Tingkat earning per share perusahaan tetap meningkat 

walaupun financial leverage yang dimiliki oleh perusahaan menurun, begitu pula 

sebaliknya. Pada gambar 4.6 dapat dilihat ketika perusahaan menurunkan tingkat financial 

leverage maka hal yang berbeda akan terjadi pada kondisi EBIT dan EPS perusahaan. 

Dengan kondisi EBIT yang ada pada perusahaan, penurunan tingkat pinjaman dapat 

mengakibatkan penurunan terhadap beban bunga yang ditanggung perusahaan, yang pada 

akhirnya mengakibatkan kenaikan pada laba yang diperoleh oleh pemegang saham (EPS). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Warne dan Insan 

(2011), serta Lumbantobing (2008), Harjati dan Tandelilin (2007) yang menyatakan bahwa 

financial leverage berpengaruh signifikan secara negatif terhadap earning per share atau 

profitabilitas perusahaan. Dalam penelitiannya, kelima peneliti tersebut menyebutkan 

bahwa perusahaan dengan tingkat kemampulabaan dan profitabilitas tinggi akan 

menggunakan proporsi utang lebih kecil karena perusahaan mampu menyediakan dana yang 

cukup melalui dana internalnya seperti laba ditahan. Penelitian tersebut sesuai dengan hasil 
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yang ada dalam penelitian ini. Tingginya kemampulabaan dan profitabilitas yang dimiliki 

perusahaan dalam industri barang konsumsi dapat mengurangi ketergantungannya akan 

penggunaan utang. Hasil penelitian ini mendukung salah satu teori struktur modal yaitu 

pecking order theory yang menyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai menggunakan 

dana internal (laba ditahan) dibandingkan dana eksternal (utang dan ekuitas) untuk 

membiayai pengeluarannya, sehingga dengan profitabilitas yang tinggi perusahaan akan 

mengurangi tingkat penggunaan utangnya.  

Teori ini sesuai dengan penelitian Myers (1984) dalam Lumbantobing (2008) yang 

menjelaskan bahwa pendanaan perusahaan didasarkan pada urutan preferensi pendanaan 

yang memiliki risiko terkecil, yaitu laba ditahan, utang dan penerbitan ekuitas. Hasil 

penelitian tersebut juga konsisten dengan pecking order theory ditunjukkan oleh Francis Cai 

dan Arvin Ghosh (2003) yang dikutip dari Lumbantobing (2008). Francis Cai dan Arvin 

Ghosh menyimpulkan bahwa suatu perusahaan hanya akan melakukan penyesuaian struktur 

modal optimal ketika tingkat financial leverage perusahaan berada di atas rata-rata tingkat 

financial leverage industrinya, sebaliknya perusahaan yang memiliki rata-rata tingkat 

financial leverage di bawah tingkat rata-rata utang industrinya tidak perlu 

mempertimbangkan penggunaan utang sebagai prioritas utama sumber pendanaannya, 

karena perusahaan tersebut lebih memilih untuk menggunakan dana internal perusahaannya, 

sehingga dengan demikian pecking order theory dinyatakan valid.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Francis Cai dan Arvin Ghosh (2003) dapat 

dibuktikan dengan melihat kondisi financial leverage perusahaan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.16 

Rincian Degree of Financial Leverage Industri Barang Konsumsi 

2009 2010 2011 

ADES 1,491 1,267 3,673 

CEKA 1,344 1,417 1,149 

DLTA 1,000 1,000 1,000 

INDF 1,445 1,229 1,148 

MYOR 1,191 1,128 1,195 

MLBI 1,000 1,048 1,009 

PSDN 1,323 1,216 1,317 

SKLT -1,181 1,993 1,632 

STTP 1,265 1,141 1,163 

AISA 2,316 3,265 1,621 

ULTJ 1,357 1,209 1,179 

RMBA 3,200 1,476 1,324 

GGRM 1,094 1,042 1,038 

HMSP 1,023 1,004 1,002 

DVLA 1,000 1,000 1,000 

INAF 4,345 1,784 1,301 

KLBF 1,035 1,012 1,007 

KAEF 1,295 1,109 1,057 

MERK 1,004 1,005 1,002 

PYFA 1,403 1,312 1,165 

SCPI 2,239 -0,372 0,626 

TSPC 1,009 1,013 1,013 

TCID 1,000 1,000 1,000 
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2009 2010 2011 

MRAT 1,026 1,023 1,019 

UNVR 1,000 1,005 1,005 

KICI 1,000 1,189 -0,105 

KDSI 1,816 1,876 1,748 

LMPI 2,764 2,830 2,702 

RATA-RATA 1,42152 1,29359 1,24965

            Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa secara garis besar tingkat 

financial leverage 28 perusahaan yang tertera pada tabel di atas berada di bawah rata-rata 

tingkat financial leverage industri barang konsumsi. Angka ini mengindikasikan bahwa 

perusahaan dalam industri barang konsumsi tidak terlalu mempertimbangkan menggunakan 

utang sebagai prioritas utama sumber pendanaannya, sehingga dengan demikian pecking 

order theory dinyatakan valid dalam industri ini.   

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan 

menggunakan utang lebih kecil karena perusahaan mampu menyediakan dana yang cukup 

melalui dana internalnya seperti laba ditahan dibandingkan menggunakan dana eksternal. 

Semakin tinggi tingkat kemampulabaan dan profitabilitas perusahaan semakin rendah 

tingkat financial leverage perusahaan. Namun pendapat lain ditemukan oleh 

Chandrakumarmangalam dan Govindasamy (2010) yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan secara positif antara variabel degree of financial leverage dengan 

variabel earning per share. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan oleh karena adanya 

perbedaan obyek yang diteliti, periode penelitian dan metode penelitian yang digunakan 

sehingga terjadi hasil yang berbeda dan bervariatif.  
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4.3.3 Pengaruh Degree of Operating Leverage dan Degree of Financial Leverage 

Terhadap Earning Per Share 

 Berdasarkan hasil uji hipotesa secara simultan atau bersama-sama pada uji F seperti 

di atas, dapat dilihat bahwa variabel degree of operating leverage dan degree of financial 

leverage memiliki nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000 dimana nilai probabilitas 

ini jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji 

secara simultan menunjukkan bahwa tingkat earning per share industri barang konsumsi di 

BEI dipengaruhi oleh variabel degree of operating leverage (DOL) dan degree of financial 

leverage (DFL) apabila kedua variabel ini digunakan secara bersama-sama. Ketika 

perusahaan menggunakan operating leverage dan juga financial leverage secara bersama-

sama maka pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan earning per share yang 

diterima oleh pemegang saham.  

 Pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan berbagai biaya 

operasional tetap maka hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan yang secara 

langsung juga dapat mempengaruhi kenaikan laba perusahaan sebelum bunga dan pajak 

(EBIT). Dengan adanya peningkatan EBIT sedemikian rupa, adanya tambahan dana yang 

berasal dari eksernal perusahaan dalam bentuk utang dapat membantu memperbesar tingkat 

laba yang akan diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang 

diinvestasikan. Hasil ini sesuai dengan teori Keown (2005) dan Gitman (2009) yang 

menyatakan bahwa perubahan pada penjualan dapat memberikan pengaruh lebih besar 

terhadap EBIT, jika perusahaan menggunakan operating dan financial leverage secara 

bersama-sama didalam kegiatan pendanaannya. Maka perubahan yang terjadi pada EBIT 

tersebut akan berpengaruh lebih besar terhadap earning per share yang akan diterima oleh 
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pemegang saham biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kombinasi antara 

penggunaan operating dengan financial leverage dapat semakin meningkatkan dan 

memaksimalkan laba yang akan diperoleh oleh pemegang saham biasa.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012) dan 

Ajmera (2012), yang menyatakan bahwa penggunaan operating dan financial leverage yang 

digunakan secara bersamaan dapat meningkatkan earning per share yang akan diperoleh 

oleh para pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan 

menggunakan operating dengan financial leverage secara bersama-sama dalam kegiatan 

usahanya maka hal tersebut dapat semakin meningkatkan dan memaksimalkan laba yang 

akan diperoleh oleh pemegang saham biasa.  

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh degree of operating 

leverage (DOL) dan degree of financial leverage (DFL) terhadap earning per share (EPS) 

perusahaan dalam industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011, 

terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi pihak 

investor, pihak manajerial dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

pengaruh dari rasio leverage perusahaan dalam kaitannya terhadap perubahan earning per 

share (EPS) yang akan diterima oleh pemegang saham pada perusahaan dalam industri 

barang konsumsi di BEI periode 2008-2011. Hasil analisis yang diperoleh pada penelitian 

ini membuktikan bahwa kedua variabel independen yang terdapat dalam penelitian 

menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel bebas yang digunakan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa degree of operating dan degree of financial leverage berhubungan 
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secara signifikan terhadap perubahan laba yang akan diterima oleh pemegang saham (EPS) 

pada perusahaan dalam industri barang konsumsi.  

Adanya pengaruh signifikan secara positif antara operating leverage terhadap 

earning per share perusahaan dalam industri barang konsumsi menunjukkan bahwa 

penggunaan aktiva yang menimbulkan biaya tetap operasional tersebut tidaklah menjadi 

halangan bagi perusahaan dalam industri ini ketika menjalankan usahanya, karena pada 

kenyataannya peningkatan yang diperoleh dari hasil penjualan jauh lebih besar 

dibandingkan dengan biaya tetap yang ditanggung perusahaan, sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi kenaikan atas laba yang diperoleh oleh perusahaan dan juga pemegang 

saham. Hal ini membuktikan bahwa adanya operating leverage menguntungkan bagi 

industri ini. 

Mengingat industri barang konsumsi merupakan industri dengan tingkat ketahanan 

produktivitas, penjualan dan kinerja yang relatif meningkat, serta memiliki prospek usaha 

yang baik kedepannya, maka meningkatkan operating leverage merupakan cara yang 

terbaik untuk diterapkan dalam industri ini. Peningkatan dan optimalisasi leverage tersebut 

dapat berasal dari seluruh aspek gabungan dalam rangkaian kinerja perusahaan, baik itu 

dimulai dari peningkatan kapasitas produksi, kecepatan dan kelancaran sistem distribusi, 

sampai kepada kemudahan perusahaan dalam meraih end consumer, yang pada akhirnya 

seluruh cara tersebut dapat membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi dengan baik 

sehingga dapat tercipta kesejahteraan berupa peningkatan laba yang diterima oleh 

perusahaan dan juga pemegang saham. 

Berbagai contoh cara dan alternatif dapat ditempuh untuk mengoptimalisasi tingkat 

operating leverage sehingga peningkatan laba bagi perusahaan dan juga pemegang saham 
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dapat tercapai. Salah satu diantaranya adalah dengan adanya utilisasi aset tetap secara 

optimal. Ketika utilisasi aset dilakukan secara optimal, naiknya permintaan pasar dapat 

terpenuhi oleh perusahaan sehingga nantinya dapat berimplikasi terhadap peningkatan 

angka penjualan perusahaan. Peningkatan penjualan tersebut secara langsung dapat 

mendorong kenaikan terhadap laba perusahaan, sehingga dengan adanya sejumlah biaya 

tetap yang melekat pada aktiva/aset yang dimiliki bukanlah merupakan suatu kendala bagi 

perusahaan, karena laba yang diperoleh perusahaan jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan 

dengan biaya tetap yang harus ditanggung. Merupakan suatu tugas bagi pihak manajemen 

perusahaan untuk dapat memaksimalkan utilisasi akan aset/aktiva yang dimiliki agar tetap 

berdaya guna tinggi dan mampu memaksimalkan tingkat penjualan perusahaan, sehingga 

nantinya dapat mendorong peningkatan laba yang tersedia bagi perusahaan dan juga 

pemegang saham. 

Cara lain yang dapat ditempuh oleh pihak manajemen perusahaan adalah dengan 

menambahkan sejumlah aktiva atau aset yang tepat guna agar nantinya keberadaan 

aset/aktiva tersebut mampu mempertahankan dan meningkatkan penjualan yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Sebagai contoh penambahan mesin, bangunan, peralatan produksi atau 

penambahan aktiva lainnya. Ketika perusahaan mempunyai beberapa mesin atau jenis 

aktiva lainnya, maka tingkat penjualan perusahaan nantinya dapat tercapai dengan lebih 

maksimal sehingga dapat pula mendorong peningkatan pada laba yang tersedia bagi 

perusahaan dan juga pemegang saham.  

Hal lain yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah hasil degree of financial 

leverage yang memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap earning per share 

perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya penurunan pada financial leverage 
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perusahaan tidaklah memberikan pengaruh yang buruk terhadap laba per lembar saham 

yang akan diterima oleh pemegang saham. Tingkat earning per share perusahaan justru 

akan tetap meningkat walaupun kondisi financial leverage perusahaan menurun, begitupula 

sebaliknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dengan kondisi EBIT yang ada pada 

perusahaan, penurunan tingkat pinjaman dapat mengakibatkan penurunan terhadap beban 

bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan 

kenaikan pada laba yang diperoleh oleh pemegang saham (EPS). 

Hal ini membuktikan adanya utang tidaklah dapat menyebabkan kenaikan pada laba 

yang akan diperoleh perusahaan dan juga pemegang saham. Pada kondisi financial leverage 

yang menurun, maka sebaiknya perusahaan lebih menggunakan dana internal seperti laba 

ditahan dibandingan dengan menggunakan dana eksternal (utang dan ekuitas) untuk 

membiayai kegiatan usahanya. Hasil ini sesuai dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa penggunaan dana internal lebih diprioritaskan dibandingkan 

menggunakan dana eksternal, sehingga dengan adanya profitabilitas yang tinggi perusahaan 

akan mengurangi tingkat ketergantungannya akan instrumen dana yang menimbulkan beban 

tetap finansial.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa financial leverage tidak 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kondisi earning per share. Dengan adanya hal 

tersebut menunjukkan bahwa financial leverage yang digunakan perusahaan tidak mampu 

meningkatkan earning per share perusahaan dalam industri barang konsumsi di BEI. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan optimalisasi operating leverage 

merupakan cara yang tepat bagi perusahaan dalam industri barang konsumsi dalam 

meningkatkan laba baik bagi perusahaan maupun pemegang saham. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  

1.  Variabel Degree of Operating Leverage (DOL) secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Earning Per Share perusahaan pada sektor Industri 

Barang Konsumsi di BEI periode 2008-2011. Dengan adanya kenaikan penjualan 

yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong peningkatan pada laba yang 

diterima perusahaan sebelum bunga dan pajak (EBIT), yang pada akhirnya juga 

akan mempengaruhi peningkatan pada laba per lembar saham (EPS). 

2.  Variabel Degree of Financial Leverage (DFL) secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Earning Per Share perusahaan pada sektor Industri 

Barang Konsumsi di BEI periode 2008-2011. Hal ini menunjukan ketika financial 

leverage perusahaan menurun, earning per share akan meningkat, begitu pula 

sebaliknya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya sumber pembiayaan 

dari luar perusahaan (pihak eksternal) yang menimbulkan beban tetap finansial 

berupa beban bunga tidaklah memberikan keuntungan bagi laba yang akan 

diterima oleh pemegang saham.  
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3.  Variabel Degree of Operating Leverage (DOL) dan Degree of Financial 

Leverage (DFL) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

terhadap Earning Per Share perusahaan pada sektor Industri Barang Konsumsi di 

BEI periode 2008-2011 Hal ini menunjukan ketika variabel degree of operating 

leverage dan degree of financial leverage digunakan secara bersama-sama dalam 

kegiatan perusahaan, maka akan meningkatkan laba per lembar saham (EPS).  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1.  Bagi investor dan calon investor, variabel degree of operating leverage dan 

degree of financial leverage dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan dalam Industri 

Barang Konsumsi, dikarenakan kedua variabel tersebut memberikan hasil yang 

signifikan terhadap perubahan earning per share yang akan diterima oleh para 

pemegang saham perusahaan pada sektor Industri Barang Konsumsi di BEI 

periode 2008-2011. 

2.  Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih 

maksimal, dengan cara meningkatkan utilisasi aset tetap, serta penambahan pada 

aset tetap agar dapat meningkatkan penjualan perusahaan yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan laba per lembar saham.  Adapun langkah-langkah yang  
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dapat dilakukan oleh perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi antara lain 

yaitu: 

a) Menambahkan berbagai aset tetap seperti mesin berteknologi canggih atau 

aset lainnya untuk dapat memenuhi banyaknya jumlah permintaan pasar 

b) Memperluas area produksi untuk pemasangan mesin berkecepatan tinggi, 

sehingga dengan begitu perusahaan mampu memenuhi naiknya 

permintaan pasar, yang pada akhirnya dapat berimplikasi terhadap 

kenaikan laba perusahaan 

c) Melengkapi  fasilitas aset perusahaan (misalnya seperti gudang) dengan 

peralatan yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga 

dengan begitu akan mendorong terciptanya optimalisasi laba bagi 

perusahaan dan juga pemegang saham 

d) Adanya alat transportasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang 

canggih merupakan hal penting bagi perusahaan dalam mendukung 

kelancaran aktivitas usahanya 

e) Meningkatkan laba perusahaan dengan cara membuka unit usaha 

tambahan seperti misalnya industri farmasi membuka apotik, sehingga 

dengan langkah seperti itu cakupan usaha perusahaan dapat lebih luas. 

3. Menggunakan dana internal berupa modal pemilik atau laba ditahan merupakan 

instrumen pembiayaan yang lebih baik dibandingkan menggunakan dana dari 

pihak eksternal. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan bunga yang harus 
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dibayarkan secara rutin kepada kreditur, karena hal tersebut dapat menyebabkan 

penurunan pada laba yang diterima oleh pemegang saham 

4. Sumber dana yang tersisa dapat digunakan untuk mengurangi utang perusahaan, 

sehingga dengan berkurangnya jumlah utang tersebut maka tercipta peningkatan 

terhadap earning per share  

5. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel dari rasio keuangan lebih 

banyak lagi, seperti debt to equity ratio, total assets turnover, net profit margin,  

dan pertumbuhan nilai buku (book value growth) untuk mengukur tingkat earning 

per share perusahaan pada sektor Industri Barang Konsumsi di BEI periode 

2008-2011. Selain itu menambah variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku 

bunga kredit bank, serta menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang 

sehingga nantinya diharapkan hasil yang diperoleh bisa menghasilkan analisis 

yang lebih baik dan akurat terutama untuk mengetahui perubahan earning per 

share perusahaan pada sektor Industri Barang Konsumsi di BEI periode 2008-

2011. 
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