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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. LANDASAN TEORI 

2.1.1. Financial Leverage 

2.1.1.1. Definisi Financial Leverage 

Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang 

memberikan penghasilan tetap (hutang dan saham preferen) dan resiko 

keuangan adalah tambahan resiko bagi pemegang saham biasa akibat 

penggunaan leverage keuangan. Pembiayaan dengan utang umumnya 

akan meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk suatu 

investasi, tetapi utang juga meningkatkan tingkat resiko investasi bagi 

pemilik perusahaan, yaitu para pemegang saham biasa (Houston dan 

Brigham, 2006:17).  

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. Financial leverage timbul 

karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban 

tetap, yaitu berupa hutang, dengan beban tetapnya berupa bunga 

(Sudana, I Made, 2011:158). 

Leverage keuangan (financial leverage) melibatkan penggunaan 

pendanaan biaya tetap. Menariknya, leverage keuangan diperoleh 
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karena pilihan sendiri, akan tetapi leverage operasional kadang kala 

tidak. Jumlah leverage operasional (jumlah fisik operasional tetap) yang 

digunakan oleh perusahaan kadang ditentukan oleh kebutuhan dalam 

aset tetap (pabrik dan peralatan) akan memiliki komponen biaya 

operasional tetap yang besar yaitu beban depresiasi. Leverage 

keuangan, dilain pihak, akan selalu merupakan pilihan. Tidak ada 

perusahaan yang disyaratkan untuk memiliki utang jangka panjang 

apapun atau pendanaan dengan saham prefern. Sebagai alternatif, 

perusahaan dapat membiayai pengeluaran operasional dan modalnya 

dari sumber-sumber internal dan penerbitan saham biasa. Akan tetapi, 

jarang ada perusahaan yang tidak memiliki leverage keuangan (Van 

Horne dan Wachowicz, 2013:147). 

Leverage keuangan digunakan dengan harapan dapat 

meningkatkan imbal hasil kepada para pemegang saham biasa. 

Leverage yang menguntungkan (favorable) atau positif terjadi jika 

perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan 

menggunakan dana yang didapat dalam bentuk biaya tetap tersebut 

(dana yang didapat dengan menerbitkan utang bersuku bunga tetap atau 

saham prefern dengan tingkat deviden yang konstan) dibandingkan 

biaya pendanaan tetap yang harus dibayar. Berapapun laba yang tersisa 

setelah pemenuhan biaya pendanaan tetap, akan menjadi milik para 

pemegang saham biasa (Van Horne dan Wachowicz, 2013:147).  
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Leverage yang tidak menguntungkan (unfavorable) atau 

negative terjadi ketika perusahaan tidak memiliki hasil sebesar biaya 

pendanaan tetapnya. Menguntungkan atau tidaknya suatu leverage 

keuangan, atau kadang disebut juga sebagai “memperdagangkan 

ekuitas” (trading on equity), dinilai dalam hal pengaruhnya atas EPS 

bagi para pemegang saham biasa. Akibatnya, leverage keuangan adalah 

tahap kedua dalam proses pembesaran laba yang memiliki dua tahapan. 

Dalam tahapan pertama, leverage operasional akan memperbesar 

pengaruh perubahan dalam penjualan atas perubahan laba operasional. 

Dalam tahap kedua, manajer keuangan memiliki pilihan untuk 

menggunakan leverage keuangan agar dapat makin memperbesar 

pengaruh perubahan apapun yang dihasilkan dalam laba operasional 

atas perubahan EPS (Van Horne dan Wachowicz, 2013:147). 

Leverage keuangan dapat didefinisikan sebagai penggunaan 

potensial biaya-biaya keuangan tetap untuk meningkatkan pengaruh 

perubahan dalam laba sebelum bunga dan pajak terhadap laba per 

lembar saham (EPS). Ada dua macam biaya keuangan tetap yang dapat 

ditemukan dalam perusahaan, yaitu (1) Bunga atas utang; dan (2) 

deviden saham preferen. Kedua biaya ini harus tetap dibayar tanpa 

menghiraukan jumlah laba yang tersedia untuk membayar (Warsono, 

2003:217). 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menunjukkan 

perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini 
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menunjukkan hubungan antara jumlah total kewajiban dengan jumlah 

modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan (Warsono, 2003: 

239).  

Semakin besar DER menunjukkan semakin besar kewajiban 

yang ditanggung perusahaan dan nilai DER yang semakin rendah akan 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. Banyak penekanan yang dilakukan pada rasio ini, karena 

jika rasio ini buruk, maka perusahaan akan memiliki masalah riil jangka 

panjang, salah satunya adalah masalah kebangkrutan. Semakin tinggi 

rasio ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia 

bagi pemegang saham (Sartono, 2001: 66). 

2.1.1.2. Keterkaitan Financial Leverage dengan Earning Per Share 

(EPS) 

Jika jumlah hutang berlebihan, perusahaan kemungkinan tidak 

akan bisa mendapatkan pendanaan apabila labanya rendah sementara 

biaya bunga tinggi. Dengan demikian, proyek-proyek yang telah 

dimulai mungkin terpaksa dihentikan dan peluang investasi yang baik 

terpaksa dilepas. Kedua, kondisi keuangan yang jelek (yaitu terlalu 

banyak hutang) dapat menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan 

menjual. Ketiga, perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk akan 

mempersulit posisi tersebut. Dengan demikian, bahwa penggunaan 

leverage mempunyai efek yang baik maupun yang buruk (Warsono, 

2003:217). 
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Semakin besar dana yang berasal dari luar yang disertai dengan 

beban keuangan tetap seperti obligasi, hipotek, dan deviden saham 

preferen, maka akan semakin besar beban keuangan yang harus 

dibayarkan. Analisis leverage keuangan digunakan untuk menentukan 

seberapa besar pengaruh perubahan EBIT terhadap perubahan laba per 

lembar saham (Warsono, 2003:217). 

2.1.1.3. Pengaruh Financial Leverage Terhadap Earning Per Share 

Penambahan financial leverage akan memberikan efek finansial 

yang merugikan terhadap earning per share (EPS) apabila return on 

assets, net profit margin dan return on equity lebih kecil daripada 

tingkat bunga. Jadi ada keterkaitan erat antara financial leverage, return 

on assets, net profit margin, return on equity dan earning per share 

dalam pengambilan keputusan pendanaan (Muhfiatun, 2014:2-3). 

2.1.2. Profitabilitas 

2.1.2.1. Definisi Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan 

dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas memperlihatkan 

pengaruh kombinasi likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap hasil 

operasi (Warsono, 2003:37). 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering di bicarakan, yaitu 
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profit margin, return on assets, dan return on equity (Hanafi dan 

Halim, 2012:81). 

Profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan ( I Made 

Sudana, 2011:22). 

2.1.2.1.1. Profit Margin 

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan 

tertentu. Profit margin yang rendah menandakan penjualan yang 

terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu 

tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua 

hal tersebut (Hanafi dan Halim, 2012:81). 

Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang 

dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukan bahwa 

perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya (I Made 

Sudana, 2011:23) 

2.1.2.1.2. Return On Assets (ROA) 

Rasio profitabilitas lainnya adalah Return On Assets 

(ROA). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 
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laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi 

menunjukan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi 

manajemen (Hanafi dan Halim, 2012:81-82). Rasio ini mengukur 

tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Semakin 

tinggi ROA semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan akan menjadikan investor tertarik akan nilai 

saham. 

2.1.2.1.3. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan 

ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio 

ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat leverage keuangan 

perusahaan (Hanafi dan Halim, 2012:82). 

ROE menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal 

sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak 

pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien 

penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan (I Made Sudana, 2012:22). 
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Return on Equity merupakan alat analisis keuangan untuk 

mengukur profitabilitas. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas 

dari sudut pandang pemegang saham (Halim dan Hanafi, 2012:85). 

Salah satu alasan utama perusahaan beroperasi adalah 

menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham, 

ukuran dari keberhasilan pencapaian alasan ini adalah angka ROE 

berhasil dicapai. Semakin besar ROE mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi 

pemegang saham (Dienan Yahya, 2011: 47) 

2.1.2.2. Keterkaitan Profitabilitas dengan Earning Per Share (EPS) 

Earning per share (EPS) adalah tolok ukur perusahaan yang 

menunjukan laba yang dapat dihasilkan setiap lembar saham biasa 

yang beredar selama satu periode. Earning per share (EPS) sebagai 

ukuran profitabilitas perusahaan yang menjadi dasar penetapan tujuan 

perusahaan dan juga sebagai dasar pertimbangan calon investor dalam 

mengambil keputusan. Variabel-variabel yang mempengaruhi earning 

per share (EPS) dari penguraian earning per share (EPS) ke dalam 

penentu-penentu dasar yang berasal dari rasio profitabilitas yang 

ditunjukkan dengan return on equity (ROE), return on assets (ROA), 

dan net profit margin (NPM) dan rasio yang berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya 

(Pancawati, Juwarin, dkk, dalam Muhfiatun, 2014:21). 
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Salah satu alasan perusahaan beroperasi adalah menghasilkan 

laba yang bermanfaat bagi para pemegang saham, ukuran dari 

keberhasilan pencapaian alasan ini adalah angka return on equity 

(ROE) berhasil dicapai. Semakin besar return on equity (ROE) 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Return on equity (ROE) 

merupakan rasio profitabilitas yang digunakan investor dalam 

memprediksi earning per share (Hanafi dan Halim, 2012:85-86). 

 

2.1.2.3. Earning Per Share 

Tujuan dibentuknya perusahaan yaitu memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan (wealth of the 

shareholder). Tujuan normatif ini dapat diwujudkan dengan 

memaksimalkan nilai pasar perusahaan (market value of the firm). 

Bagi perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai pasar 

perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham. 

Memaksimalkan harga saham tidak sama dengan memaksimalkan laba 

(profit) perusahaan. Jika sekedar ingin meningkatkan laba perusahaan, 

manajemen perusahaan dapat menerbitkan saham baru untuk 

memperoleh tambahan dana yang kemudian diinvestasikan untuk 

mendapatkan tambahan laba. Tapi jika persentase tambahan laba yang 

diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan persentase tambahan 

jumlah saham beredar, maka laba per saham justru akan menurun. 

 



15 

 

Memaksimalkan harga saham juga tidak sama dengan memaksimalkan 

earning per share (EPS). Tujuan memaksimalkan EPS pada tahun 

tertentu dapat mengorbankan EPS di masa mendatang (I Made Sudana, 

2011:7). 

2.1.2.4. Pengaruh Financial Leverage dan profitabilitas Terhadap 

Earning Per Share 

Penambahan financial leverage akan memberikan efek finansial 

yang merugikan terhadap earning per share (EPS) apabila return on 

assets, net profit margin dan return on equity lebih kecil daripada 

tingkat bunga. Jadi ada keterkaitan erat antara financial leverage, return 

on assets, net profit margin, return on equity dan earning per share 

dalam pengambilan keputusan pendanaan (Muhfiatun, 2014:2-3). 

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan financial leverage dan 

profitabilitas terhadap earning per share (EPS) telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Penelitian financial leverage dan profitabilitas terhadap 

earning per share (EPS) ini diteliti untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh financial leverage dan profitabilitas terhadap earning per share 

(EPS). 

Muhfiatun (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Financial Leverage dan Profitabilitas Terhadap Earning Per Share (studi 

pada perusahaan yang masuk daftar efek syariah tahun 2009)”. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang masuk daftar 
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efek syariah tahun 2009. Dalam penelitian ini Muhfiatun menggunakan 

variabel independen yaitu financial leverage dan profitabilitas, sedangkan 

variabel dependen pada penelitian ini adalah earning per share (EPS). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhfiatun ini menunjukan bahwa 

debt to equity ratio, return on equity, return on assets, dan net profit 

margin secara bersama-sama berpengaruh terhadap earning per share. 

Sedangkan berdasarkan analisis regresi berganda menunjukan bahwa 

hanya terdapat satu hipotesis (variabel return on assets) yang diterima 

sedangkan tiga hipotesis (variabel debt to equity ratio, return on e quity, 

dan net profit margin) ditolak. 

Chelmi (2014), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Financial Leverage Ratio Terhadap Earning Per Share (EPS) Pada 

Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2008-2011”. Sampel penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 

bursa efek indonesia periode 2008-2011. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah financial leverage ratio sedangkan variabel dependen 

pada penelitian ini adalah earning per share. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Chelmi bahwa variabel debt to equity ratio, debt to assets 

ratio, dan long term debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan baik 

secara parsial maupun simultan terhadap earning per share (EPS) pada 

perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2011. 
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Meiliana Stevani Aulia (2013) melakukan penelitian yang berjudul  

“Pengaruh Financial Leverage Terhadap EPS dan ROE Pada Perusahaan 

Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pada 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel independen pada penelitian ini adalah financial 

leverage sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah EPS dan 

ROE. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiliana Stevani Aulia bahwa 

hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan signifikannya pengaruh 

yang ditimbulkan financial leverage terhadap EPS, masing-masing 

perusahaan (TELKOM, INDOSAT dan XL AXIATA) bernilai positif dan 

berfluktuasi pada periode penelitian 2010 – 2012. Berdasarkan nilai EPS 

dan ROE, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya financial leverage 

memiliki hubungan yang positif antara EPS dan ROE. Hal ini dikarenakan 

tinggi rendahnya nilai EPS dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan 

sedangkan nilai ROE lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal 

perusahaan. 

Rina Intani dan Teddy Oswari (2009) melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Penerapan Financial Leverage Terhadap Peningkatan 

Earning Per Share”. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah financial leverage sedangkan variabel dependen pada 

penelitian ini adalah Earning Per Share (EPS). Hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Rina Intani dan Teddy Oswari bahwa analisis financial 

leverage menunjukkan perubahan laba per lembar saham atau earning per 

share sebagai akibat perubahan earning before interest and tax dan 

memiliki kecenderungan menurun yang tidak signifikan terjadi tahun 

2005, terlihat dari turunnya earning before interest and tax perusahaan 

pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Jika dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat 

disimpulkan bahwa rasio-rasio yang berkaitan dengan financial leverage 

dan profitabilitas seperti debt to equity ratio, return on equity, return on 

assets, dan net profit margin secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

earning per share. Sedangkan berdasarkan analisis regresi berganda 

menunjukan bahwa hanya terdapat satu hipotesis (variabel return on 

assets) yang diterima sedangkan tiga hipotesis (variabel debt to equity 

ratio, return on equity, dan net profit margin) ditolak. 

2.3. Kerangka Pikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang digunakan dalam 

penelitian. Dalam bagian kerangka penelitian ini dijelaskan tentang alur 

logika dan hubungan yang menunjukkan kaitan antar variabel-variabel 

penelitian. Variabel-variabel yang dimaksud adalah : 

a. Variabel Financial Leverage 

b. Variabel Profitabilitas 

c. Variabel Earning Per Share 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikiran 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis atau literatur. Bagian 

pengembangan hipotesis ini menjelaskan mengenai hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian. Terdapat dua hipotesis yang akan diuji secara 

langsung dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama adalah hubungan 

financial leverage terhadap earning per share (EPS) sedangkan hipotesis 

kedua adalah hubungan profitabilitas terhadap earning per share (EPS). 

2.4.1. Pengaruh financial leverage terhadap earning per share (EPS) 

Penambahan financial leverage akan memberikan efek 

finansial yang merugikan terhadap earning per share (EPS) apabila 

return on assets, net profit margin dan return on equity lebih kecil 

daripada tingkat bunga (Muhfiatun, 2014:2-3).  

Perubahan dalam penggunaan hutang akan mengakibatkan 

perubahan laba per saham (EPS), karena itu mengakibatkan pula 
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perubahan harga saham. Pada kenyataannya, struktur modal pasti 

mempengaruhi EBIT. Jika jumlah hutang berlebihan, perusahaan 

kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan pendanaan apabila labanya 

rendah sementara biaya bunga tinggi (Warsono, 2003:217). 

Penelitian terdahulu menunjukan hasil yang bervariasi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Muhfiatun ini menunjukan bahwa debt 

to equity ratio, return on equity, return on assets, dan net profit 

margin secara bersama-sama berpengaruh terhadap earning per share. 

Sedangkan berdasarkan analisis regresi berganda menunjukan bahwa 

hanya terdapat satu hipotesis (variabel return on assets) yang diterima 

sedangkan tiga hipotesis (variabel debt to equity ratio, return on 

equity, dan net profit margin) ditolak. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Chelmi bahwa variabel debt to equity ratio, debt to assets ratio, 

dan long term debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan baik 

secara parsial maupun simultan terhadap earning per share (EPS). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiliana Stevani Aulia bahwa 

hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan signifikannya 

pengaruh yang ditimbulkan financial leverage terhadap EPS. 

H1 : Financial leverage berpengaruh negatif terhadap earning per 

share (EPS) 

2.4.2. Pengaruh profitabilitas terhadap earning per share (EPS) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal 
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saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering di bicarakan, yaitu 

profit margin, return on assets (ROA), dan return on equity (ROE) 

(Hanafi dan Halim, 2012:81). Jadi ada keterkaitan erat antara financial 

leverage, return on assets, net profit margin, return on equity dan 

earning per share dalam pengambilan keputusan pendanaan 

(Muhfiatun, 2014:2-3). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhfiatun ini 

menunjukan bahwa debt to equity ratio, return on equity, return on 

assets, dan net profit margin secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap earning per share. Sedangkan berdasarkan analisis regresi 

berganda menunjukan bahwa hanya terdapat satu hipotesis (variabel 

return on assets) yang diterima sedangkan tiga hipotesis (variabel debt 

to equity ratio, return on equity, dan net profit margin) ditolak. 

H2 : profitabilitas berpengaruh positif terhadap earning per share 

(EPS) 

 

 




