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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ayu (2011), pada perusahaan 

makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan data 

periode tahun 2005-2009. Kesimpulan hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel Debt to Total Aset Ratio (DAR) dan Long Term 

Debt to Equity Ratio (LDER) berpengaruh signifikan terhadap Earning per 

Share (EPS), sedangkan secara parsial variabel DAR mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap EPS sementara LDER mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap EPS pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

terletak pada obyek penelitian, teknik analisis data, dan variabel bebasnya, 

sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

terletak pada variabel terikatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

2. 
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Tabel 2 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Judul Penelitian Variabel Teknik Analisi 

Data 

Hasil 

Analisis Pengaruh 

Financial 

Leverage terhadap 

earning per Share 

pada Perusahaan 

Makanan dan 

Minuman yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

- Variabel Terikat: 

EPS 

- Variabel Bebas: 

Debt to Total Aset 

Ratio (DAR) dan 

Long Term Debt 

to Equity Ratio 

(LDER) 

Regresi 

Berganda 

- Variabel Debt to Total Aset 

Ratio (DAR) dan Long 

Term Debt to Equity Ratio 

(LDER) secara simultan  

berpengaruh signifikan 

terhadap earning per share 

- Variabel Debt to Total Aset 

Ratio (DAR) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

earning per share 

- Variabel Long Term Debt to 

Equity Ratio (LDER) 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap earning 

per share 

Pengaruh 

Leverage 

Keuangan 

terhadap Laba per 

Lembar Saham 

pada Perusahaan 

Pulp dan Kertas 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

- Variabel Terikat: 

EPS 

- Variabel Bebas: 

Long Term Debt 

to Equity Ratio 

(LDER) 

Distribusi Lag  

 

B. Tinjauan Teori 

1. Tujuan Manajemen Keuangan dan Indikator Keberhasilan 

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik 

yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi 

secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi 

atau pembelanjaan secara efisien. Meskipun fungsi seorang manajer 

keuangan untuk setiap organisasi belum tentu sama, namun pada prinsipnya 

fungsi utama seorang manajer keuangan meliputi pengambilan keputusan 

investasi, pengambilan keputusan pembelanjaan dan kebijakan deviden. 
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Fungsi pertama menyangkut tentang keputusan alokasi dana baik dana 

yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar 

perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Secara garis besar keputusan 

investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek seperti 

misalnya investasi dalam kas, persediaan, piutang dan surat berharga 

maupun investasi jangka panjang dalam bentuk gedung, peralatan produksi, 

tanah, kendaraan dan aktiva tetap lainnya. Manajer keuangan bertanggung 

jawab menentukan perimbangan yang optimal setiap jenis aset perusahaan. 

Kedua, manajer keuangan berfungsi sebagai pengambil keputusan 

pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Peran manajer keuangan dalam 

pemenuhan kebutuhan dana menjadi semakin komplek dalam kondisi 

globalisasi pasar modal. Pengumpulan dana tidak lagi terbatas dalam satu 

negara melainkan terbuka kesempatan untuk menarik dana dari investor 

asing. Pemahaman transaksi internasional menjadi sangat penting. 

Perusahaan dapat mengurangi ketergantungan dana dari perbankan melalui 

penemuan baru instrumen pasar uang dan modal. 

Fungsi ketiga seorang manajer keuangan adalah kebijakan dividen. 

Hingga saat ini masih timbul pendapat bahwa fungsi ketiga ini merupakan 

bagian dari fungsi kedua. Prinsipnya kebijakan dividen ini menyangkut 

tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya 

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas dan 

pembelian kembali saham atau laba tersebut sebaiknya ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembelanjaan investasi di masa datang. 
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Apabila manajer keuangan memutuskan untuk membagikan laba yang 

diperoleh dalam bentuk dividen, maka ketergantungan terhadap sumber 

dana eksternal menjadi semakin besar. Sebaliknya apabila manajer 

keuangan memandang bahwa perusahaan telah memiliki financial leverage 

yang tidak menguntungkan, maka sebaiknya laba yang diperoleh ditahan 

untuk memperbaiki struktur modal perusahaan. 

Kebijakan dividen tidak sesempit itu, karena menyangkut pula 

keputusan apakah pembayaran dividen dengan saham atau stock dividen dan 

pemecahan dividen dalam nilai yang lebih kecil atau stock split mempunyai 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kalau memang ada pengaruh terhadap 

nilai perusahaan, kapan waktu yang paling tepat untuk menerapkan 

kebijakan tersebut. Perusahaan yang berada dalam tahap pertumbuhan 

cenderung untuk menahan labanya karena memerlukan sumber dana intern 

untuk pembelanjaan investasi (Sartono, 2008: 6-7). 

Tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan 

memaksimumkan profit, melainkan memaksimumkan stakeholder melalui 

maksimisasi nilai perusahaan. Adapun stakeholder itu adalah pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan, pihak-pihak tersebut meliputi; 

karyawan dan manajemen, kreditur, supplier, masyarakat sekitar, 

perusahaan, pemerintah, dan pemegang saham. 

Perusahaan perlu memperhatikan kepentingan karyawan karena 

apabila perusahaan mengabaikan kepentingan karyawan akan berdampak 

pada rendahnya produktivitas, efisiensi, buruknya kualitas produk yang 
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dihasilkan, tingginya tingkat absensi dan masih banyak lagi masalah-

masalah yang lain, oleh sebab itu perusahaan tidak mungkin dapat 

memuaskan kebutuhan atau kemakmuran pihak lain sebelum 

memperhatikan karyawan dan manajemen. 

Selanjutnya perusahaan perlu memberikan jaminan kepada kreditur 

tentang pembayaran kembali kewajiban perusahaan. Dengan kata lain 

mustahil bagi perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya, 

sementara berharap harga saham perusahaan terus meningkat. Salah satu 

contoh bentuk perlindungan perusahaan terhadap kreditur adalah adanya 

berbagai batasan-batasan di dalam kontrak pemberian kredit. 

Pihak yang juga harus diperhatikan oleh perusahaan adalah 

menyangkut masyarakat di sekitar perusahaan. Saat ini masyarakat semakin 

kritis dan seiring dengan berkembangnya kesadaran tentang keselamatan 

lingkungan maka perusahaan tidak dapat lagi mengabaikan hak-hak 

masyarakat di sekitarnya. Banyak contoh di mana perusahaan harus terpaksa 

ditutup akibat tidak diperhatikan dampak lingkungan. Perusahaan harus 

menghindari pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran suara. 

Perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan 

dalam jangka panjang akan menghadapi kesulitan dan pada akhirnya produk 

yang dijual akan diboikot oleh pasar. 

Pihak terakhir yang harus diperhatikan adalah pemegang saham. 

Perusahaan tidak mungkin dapat memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham dengan mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain yang telah 
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dijelaskan sebelumnya, oleh sebab itu tujuan memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham dapat dipandang sebagai tujuan akhir yang 

harus dicapai oleh manajer keuangan perusahaan. 

Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat 

ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value semua 

keuntungan pemegang saham yang diharapkan akan diperoleh di masa 

datang. Kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga 

saham yang dimilikinya meningkat. Sementara itu harga saham itu 

terbentuk di pasar modal dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba 

per lembar saham atau earning per share, rasio laba terhadap harga per 

lembar saham atau price earning ratio, tingkat bunga bebas risiko yang 

diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian operasi 

perusahaan. 

Apabila perusahaan melakukan investasi yang bersifat spekulatif, ada 

kecenderungan harga saham akan turun karena risiko usahanya menjadi 

semakin besar. Dengan demikian total kemakmuran pemegang saham dapat 

diukur dengan menilai peningkatan total kepemilikan saham dikalikan 

dengan harga pasar per lembar saham (Sartono, 2008: 8-9). 

Indikator kesuksesan manajemen keuangan dalam mengelola dana 

yang diperolehnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan para 

pemegang saham. Dalam memenuhi kebutuhan dana oleh perusahaan, maka 

terdapat berbagai alternatif yang dapat ditempuh, antara lain, apakah modal 
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perusahaan akan dipenuhi dengan modal sendiri atau dengan menggunakan 

modal pinjaman. 

2. Faktor-Faktor Penentu Struktur Modal 

Perusahaan umumnya mempertimbangkan faktor-faktor berikut ketika 

membuat keputusan-keputusan struktur modal (Brigham & Houston, 2011: 

188-192): 

a. Stabilitas Penjualan 

Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara 

aman mengambil utang dalam jumlah yang lebih besar dan 

mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

b. Struktur Aset 

Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai 

jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. 

Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat 

menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan 

khusus. 

c. Leverage Operasi 

Jika hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage 

operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage 

keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang 

lebih rendah. 
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d. Tingkat Pertumbuhan 

Jika hal yang lain dianggap sama, maka perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada 

modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan 

penjualan saham biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika 

perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri pada utang. Namun, 

pada waktu yang bersamaan, perusahaan tersebut sering kali 

menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan 

menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan utang. 

e. Profitabilitas 

Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat 

pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan 

utang dalam jumlah yang relatif sedikit. Tingkat pengembalian yang 

tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan 

sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara 

internal. 

f. Pajak 

Bunga merupakan suatu beban pengurang pajak, dan pengurangan 

inilebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi, 

makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka makin besar 

keunggulan dari utang. 
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g. Kendali 

Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu 

perusahaan dapat memengaruhi struktur modal. Pertimbangan kendali 

dapat mengarah pada penggunaan baik itu utang maupun ekuitas, 

karena jenis modal yang memberikan perlindungan terbaik kepada 

manajemen akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain. 

Apapun kondisinya, jika manajemen merasa tidak aman, maka 

manajemen akan mempertimbangkan situasi kendali. 

h. Sikap Manajemen 

Beberapa manajemen cenderung lebih konservatif dibandingkan 

yang lain, dan menggunakan utang dalam jumlah yang lebih kecil 

dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di dalam industrinya, 

sementara manajemen yang agresif menggunakan lebih banyak utang 

dalam usaha mereka untuk mendapat laba yang lebih tinggi. 

i. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Peringkat 

Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri atas faktor 

leverage yang tepat bagi perusahaan, sikap pemberi pinjaman dan 

lembaga pemeringkat sering kali akan memengaruhi keputusan struktur 

keuangan. Perusahaan sering kali membahas struktur modalnya dengan 

pihak pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat serta sangat 

memperhatikan saran mereka. 
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j. Kondisi Pasar 

Kondisi pasar saham dan obligasi mengalami perubahan dalam 

jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat memberikan arah 

penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan. Jadi, perusahaan 

berperingkat rendah yang membutuhkan modal terpaksa pergi ke pasar 

saham atau pasar utang jangka pendek, tanpa melihat sasaran struktur 

modalnya. Namun, ketika kondisi melonggar, perusahaan-perusahaan 

ini menjual obligasi jangka panjang untuk mengembalikan struktur 

modalnya kembali pada sasaran. 

k. Kondisi Internal Perusahaan 

Kondisi internal suatu perusahaan sendiri juga dapat berpengaruh 

pada sasaran struktur modalnya. Misalnya, suatu perusahaan baru saja 

berhasil menyelesaikan suatu program litbang, dan perusahaan 

meramalkan laba yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang tidak lama 

lagi. Namun, laba yang baru ini belum diantisipasi oleh investor, 

sehingga tidak tercermin dalam harga sahamnya. Perusahaan tersebut 

tidak akan menerbitkan saham, perusahaan lebih memilih melakukan 

pendanaan dengan utang sampai laba yang lebih tinggi terwujud dan 

tercermin pada harga saham. Selanjutnya, perusahaan dapat menjual 

penerbitan saham biasa, menggunakan hasilnya untuk melunasi utang, 

dan kembali kepada sasaran struktur modalnya. 
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l. Fleksibilitas keuangan 

Tujuan menjaga fleksibilitas keuangan, yang dilihat dari sudut 

pandang operasional, artinya adalah menjaga kapasitas pinjaman 

cadangan yang memadai. Menentukan kapasitas pinjaman cadangan 

yang memadai adalah suatu hal yang bersifat pertimbangan, tetapi jelas 

akan tergantung pada faktor-faktor yaitu peramalan perusahaan akan 

kebutuhan dana, memprediksikan kondisi pasar modal, keyakinan 

manajemen atas peramalannya, dan konsekuensi dari kekurangan 

modal. 

3. Teori Struktur Modal 

Teori struktur modal modern dimulai pada tahun 1958, ketika Profesor 

Franco Modigliani dan Merton Miller (selanjutnya disebut MM) 

menerbitkan apa yang disebut sebagai artikel keuangan paling berpengaruh 

yang pernah ditulis. MM membuktikan, dengan menggunakan sekumpulan 

asumsi yang patut dipertanyakan, bahwa nilai suatu perusahaan seharusnya 

tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Akan tetapi, asumsi-asumsi yang 

menjadi dasar studi MM bukanlah asumsi yang realistis, sehingga hasil yang 

mereka peroleh menjadi dipertanyakan. 

Berikut adalah daftar sebagian asumsi yang MM ambil: 

a. Tidak ada biaya pialang. 

b. Tidak ada pajak. 

c. Tidak ada biaya kebangkrutan. 

d. Investor dapat meminjam dengan tingkat yang sama seperti perusahaan. 
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e. Seluruh investor memiliki informasi yang sama seperti manajemen 

tentang peluang investasi perusahaan di masa depan. 

f. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. 

Walaupun adanya fakta bahwa sebagian asumsi di atas kenyataannya 

tidak realistis, tetapi hasil tidak relevan yang diperoleh MM memiliki arti 

yang sangat penting. Dengan menunjukkan persyaratan yang membuat 

struktur modal menjadi tidak relevan, maka MM memberikan petunjuk 

tentang apa yang dibutuhkan jika struktur modal menjadi relevan dan 

memengaruhi nilai suatu perusahaan (Brigham & Houston, 2011: 179-180) 

4. Leverage 

Istilah leverage biasanya dipergunakan untuk menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang 

mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar 

tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan (Syamsuddin, 2007: 

89). 

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (sources of funds) 

oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud 

agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan 

menggunakan operating dan financial leverage dengan tujuan agar 

keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya assets dan sumber 

dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang 

saham (Sartono, 2008: 257). 
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Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan 

aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. 

Penggunaan aktiva yang menimbulkan beban tetap disebut dengan 

operating leverage, sedangkan penggunaan dana dengan beban tetap disebut 

financial leverage (Sudana, 2011: 157). 

5. Rasio Leverage Keuangan 

Financial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang 

untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage 

berarti menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang itu sendiri 

bagi perusahaan mengandung tiga dimensi (Sartono, 2008: 120-121): 

a. Pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit 

yang diberikan. 

b. Penggunaan utang akan menyebabkan keuntungan pemilik perusahaan 

meningkat apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar 

dari beban tetapnya. 

c. Penggunaan utang akan menyebabkan pemilik perusahaan memperoleh 

dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan. 

Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya 
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baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(Kasmir, 2010:112). 

Adapun jenis-jenis rasio leverage antara lain: 

a. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) 

Debt to Assets Ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva (Kasmir, 2010: 112). Rasio ini dihitung sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

b. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana 

yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan, dengan 

kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan untuk jaminan utang (Kasmir, 2010: 112). Rasio ini dihitung 

sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

c. Long Term Debt to Equity Ratio 

Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang 

jangka panjang (Kasmir, 2010: 112). Rasio ini biasanya digunakan untuk 
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mengukur financial leverage dari suatu perusahaan. Adapun 

perhitungannya adalah sebagai berikut (Syamsuddin, 2007:54): 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

d. Times Interest Earned 

Times Interest Earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali 

perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk 

membayar biaya bunga (Kasmir, 2010: 112-113). Rasio ini dihitung 

sebagai berikut: 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎
 

e. Fixed Charge Coverage 

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai rasio Times Interest Earned, hanya saja bedanya dalam rasio 

ini dilakukan, apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau 

menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (Kasmir, 2010: 113). Rasio 

ini dihitung sebagai berikut: 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎
 

6. Earning per Share (EPS) 

Pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan 

calon pemegang saham sangat tertarik akan earning per share (EPS), karena 

hal ini menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar 

saham biasa. Para calon pemegang saham tertarik dengan earning per share 

yang besar, karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu 



21 
 

perusahaan (Syamsuddin, 2007: 66). Earning per share dihitung sebagai 

berikut: 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
× 𝑅𝑝 1,00 

7. Hubungan Financial Leverage dengan EPS 

Dalam financial leverage, penggunaan dana dengan beban tetap 

adalah dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham 

biasa (Riyanto, 2010: 375). Financial leverage timbul bila perusahaan 

dalam membelanjai kegiatan operasi dan investasi menggunakan dana 

dengan beban tetap (utang). Financial leverage dapat memengaruhi EAT 

atau net income (NI), ROE dan EPS (Sudana, 2011: 162). 

Apabila financial leverage meningkat, hal tersebut berarti bahwa 

financial leverage tersebut mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk 

menghasilkan EPS yang tinggi pula. Bila EPS naik, maka akan juga 

meningkatkan laba yang tersedia untuk para pemegang saham, demikian 

juga sebaliknya, jika financial leverage menurun daya ungkit untuk 

menghasilkan EPS juga akan turun. Hal tersebut berarti laba yang tersedia 

untuk para pemegang saham mengalami penurunan. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan dari landasan teori yang telah dikemukakan di atas dapat 

ditarik suatu kerangka pikir tentang ”pengaruh leverage keuangan terhadap 

laba per lembar saham pada perusahaan pulp dan kertas yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.” Kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Dari gambar 2.1 dapat menjelaskan alur berfikir pada penelitian ini 

bahwa leverage keuangan berpengaruh terhadap laba per lembar saham. 

Dengan menggunakan long term debt equity ratio (LDER) dan dengan 

menggunakan teknik analisis distribusi lag, maka akan diketahui bagaimana 

pengaruh leverage keuangan terhadap laba per lembar saham, memiliki 

pengaruh signifikan atau tidak. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas dapat diambil 

suatu hipotesis bahwa, leverage keuangan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap laba per lembar saham. 

 

Leverage Keuangan 

Long Term Debt to Equity 

Ratio 

fhitung > ftabel 

Leverage keuangan 

berpengaruh terhadap EPS 

Leverage keuangan tidak 

berpengaruh terhadap EPS 

Ya Tidak 
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