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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar belakang 

 

Perusahaan menerbitkan saham dan memberikan peluang kepada 

investor untuk menanamkan modalnya. Investor melihat kondisi pasar di 

semua sektor produksi barang maupun jasa, lalu menanamkan kelebihan 

pendapatannya yang berupa modal atau dana dengan membeli beberapa 

saham perusahaan Go Public yang telah dipertimbangkan, dengan harapan 

mendapatkan dividen atau keuntungan yang tinggi. Para investor 

menggunakan analisis fundamental sebagai dasar pertimbangan, dapat 

dipastikan laba bersih per saham atau earnings per share (EPS) yang akan 

menjadi patokan utama dalam menganalisis pergerakan saham. Indikator 

untuk mengukur laba pemegang saham biasa sebagai pemilik perusahaan 

adalah Earning Per Share (Bambang, Sugeng 2017;352) 

Laba bersih per saham inilah fokus utama sebagian besar investor 

saham saat membaca laporan keuangan emiten yang dipublikasikan. Tidak 

ada yang meragukan lagi jika Earning Per Share adalah pos paling 

menarik perhatian investor serta fundamentalis percaya bahwa dua pertiga 

harga saham dapat dijelaskan dari faktor profitabilitasnya terutama 

komponen Earning Per Share-nya. Earning Per Share yang menurun 

tidak disukai oleh investor. Namun, Earning Per Share yang naik tidak    
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selalu berarti bagus. Investor fundamentalis biasanya mencari tahu sumber 

utama kenaikan laba emiten dengan berbagai ratio yang digunakan.  

Pada kasus tersebut, investor perlu mengetahui dari pengaruh apa 

yang membuat Earning Per Share dikatakan meningkat serta patut untuk 

di pertimbangkan, agar investasi yang berupa modal dapat digunakan 

dengan baik oleh perusahaan dan memperoleh laba operasi yang 

meningkat. Penanaman modal oleh investor akan digunakan oleh 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya serta modal juga akan 

digunakan untuk melakukan investasi perluasan usaha. Modal perusahaan 

terdiri dari ekuitas (modal sendiri) dan liabilitas (pinjaman) manajer 

keuangan perusahaan merencanakan pendanaan, apakah lebih banyak 

menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman.  

Modal pinjaman tidak memiliki batas jumlah, tetapi dibebani untuk 

membayar beban kewajiban. Kombinasi dari modal perusahaan dikenal 

dengan nama Debt equity ratio dimana untuk mengetahui perbandingan 

antara modal sendiri dan modal pinjaman. Keputusan untuk memilih 

menggunakan modal sendiri atau pinjaman harus menggunakan 

perhitungan yang matang. Faktanya berbagai situasi  perekonomian, pasar 

hingga keadaan perusahaan itu sendiri yang harus mempertimbangkan 

struktur pendanaan agar meningkatkan nilai perusahaan sehingga 

pemegang saham puas mendapatkan hasil investasinya. 
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Setiap sektor dunia usaha memiliki keunggulan dalam mengatur 

kebijakan pendanaan yang disesuaikan antara keadaan perekonomian dan 

pasar industri usaha tersebut. Melihat keadaan sektor usaha pertambangan 

di Indonesia dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara 

membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi favorit para 

investor, oleh karena itu modal pinjaman harus digunakan dengan baik dan 

investor harus menganalisis dan memahami penggunaan hutang 

perusahaan. Struktur pendanaan perusahaan pertambangan pada tahun 

2015 hingga 2017 dihitung dengan Debt Equity Ratio, yang menjelaskan 

perbandingan seberapa jauh aktiva perusahaan dibiyai oleh modal 

pinjaman.  

Tabel 1.1  Data perusahaan sektor Pertambangan rasio hutang debt to     

equty 

No Kode 
Perusahaan 

Nama Perusahaan 
Pertambangan 

2017 2016 2015 

1 KKGI PT. Resources Alam Indonesia 
Tbk 

0.18 0.17 0.28 

2 MYOH PT. Samindo Resources Tbk 0.32 0.37 0.72 

3 ARTI PT. Ratu Prabu Energy Tbk 0.42 0.51 0.45 

4 ITMG PT. Indo Tambangraya Megah 
Tbk 

0.41 0.33 0.41 

5 RUIS PT. Radiant Utama Interinsco 
Tbk 

1.52 1.72 2.20 

6 PSAB PT. J Resources Asia Pasifik Tbk 1.63 1.49 1.60 

7 CTTH PT. Citatah.Tbk 1.17 0.95 1.05 

8 TOBA PT. Toba Bara Sejahtera Tbk 1.00 0.77 0.82 

9 DSSA PT. Dian Swastika Sentosa Tbk 0.88 0.74 0.78 

10 GEMS PT. Golden Energy Mines Tbk 1.02 0.42 0.49 

sumber : www.idx.co.id 

http://www.idx.co.id/
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Rasio DER pada data di atas dijelaskan bahwa terdapat perusahaan 

yang memiliki rasio (>1.00) dan (<1.00). Perusahaan yang memiliki rasio 

DER (<1.00) perusahaan yang memiliki kewajiban (liabilities) lebih kecil 

daripada ekuitas atau modal sendiri. Perusahaan yang memiliki rasio DER 

(>1.00) perusahaan memiliki kewajiban lebih besar daripada ekuitas atau 

modal sendiri. Semakin tinggi total hutang pada perusahaan, semakin 

tinggi pula tingkat Debt Equity Ratio, terkait dengan hal itu maka resiko 

atas hutang yang ditanggung perusahaan semakin tinggi, tetapi apabila 

perusahaan menggunakan hutang dengan baik dan didukung oleh kondisi 

perekonomian sesuai harapan maka perusahaan mendapatkan laba yang 

besar.  

Rasio hutang menilai sejauh mana penggunaan hutang perusahaan 

dalam menentukan kebijakan pendanaan struktur modalnya. Kelebihan 

menggunakan modal pinjaman akan mengurangi beban atas pajak 

sehingga menghasilkan Earning Per Share yang lebih besar, terlebih 

keputusan penggunaan hutang juga berbanding lurus dengan kondisi 

kesehatan keuangan perusahaan. peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh 

mana penggunaan hutang oleh perusahaan dalam struktur modalnya 

berhasil menghasilkan earning per share.  

Modal investor merupakan sebuah alat pengungkit profitabilitas 

perusahaan, pengungkit dalam arti Bahasa inggris yaitu leverages. 

Leverage Bahasa yang sering digunakan pada dunia manajeman keuangan, 

leverage bermakna pengungkitan atau upaya mengungkit, yang berperan 
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sebagai pengungkit ialah biaya tetap, dan akan yang akan di ungkit 

profitabilitas peruahaan. Biaya tetap adalah biaya yang tidak ada kaitannya 

dengan operasi perusahaan dan volume penjualan perusahaan maka biaya 

ini menjadi resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan.  

Analisis leverage adalah analisis yang dimaksudkan untuk 

mengetahui dampak dari penggunaan biaya tetap di perusahaan terhadap 

perubahan profitablitas perusahaan merupakan penggunaan hutang untuk 

mengungkit profitabilitas (Bambang Sugeng 2017;343). Leverage 

memiliki dampak penting, yaitu pemengang saham mengendalikan 

perusahaan dengan jumlah ekuitas terbatas, sebagai batas pengamanan 

resiko yang ditanggung oleh kreditor, dan hasil aset perusahaan lebih 

tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan maka penggunaan hutang 

memperbesar pengembalian atas ekuitas. Terdapat dua jenis leverage yaitu 

operating leverage dan financial leverage.  

Operating leverage yaitu cara perusahaan untuk mengungkit atau 

memperbesar peningkatan laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak 

ketika terjadi perubahan tingkat volume penjualan, dengan menggunakan 

alat ungkit yang bersumber dari biaya tetap operasional. Operating 

leverage timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang bersifat 

biaya operasi tetap seperti fasilitas kantor, penyusutan gedung, peralatan 

kantor dan depresiasi biaya yang lain. Meningkatnya volume penjualan 

sebagai reaksi dari pengungkit akan menjadi keuntungan bagi perusahaan.  
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Financial leverage yaitu cara perusahaan untuk meningkatkan 

keuntungan atau profitabilitas bagi pemilik perusahaan atau pemegang 

saham, dengan menggunakan alat ungkit yang bersumber dari kebijakan 

struktur modal atau pendanaan perusahaan. Financial leverage 

penggunaan sumber dana yang membawa beban tetap yaitu utang dan 

saham preferen. Indikator pengukur profitabilitas atas keberhasilan 

mengungkit biaya tetap menjadi keuntungan atau laba yang dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pemegang saham biasa merupakan tujuan 

penggunaan leverage. Berapa pun laba yang tersisa setelah pemenuhan 

biaya pendanaan tetap, akan menjadi milik para pemegang saham biasa 

(Horne, Wachowicz 2013:138).  

Kebijakan perusahaan dapat berubah seiring perkembangan 

industri, fluktuasi perekonomian hingga mikro yang apabila harga naik 

maka permintaan berkurang dan harga mengalami penurunan maka 

permintaan naik, tetapi pada penawaran, jika harga naik maka banyak 

jumlah barang yang ditawarkan apabila harga turun, jumlah yang 

ditawarkan juga menurun “cateris paribus” yaitu factor yang lain dianggap 

konstan, dengan demikian hal tersebut akan berpotensi mengalami 

perubahan penjualan pada pasar. Keberhasilan peningkatan penjualan akan 

berdampak positif bagi profitabilitas perusahaan.  

Analis Trimegah Sekuritas Rovandi, mengatakan bahwa penurunan 

saham-saham tambang utamanya disebabkan oleh harga batubara global 

yang sudah terkoreksi di bawah harga US$ 100 per ton. Tercatat harga 
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batubara Newcastle untuk kontrak pengiriman Januari 2019 pada Selasa 

(20/11) menurun 0,45 poin menjadi US$ 99,15 per ton. (Reporter: 

Yoliawan H investasi.kontan.co.id ). Perubahan penurunan harga batu bara 

Newcastle akan berdampak pada pasar, maka akan ada perubahan volume 

penjualan yang signifikan terhadap earning before interest tex (EBIT) 

(Bambang, Sugeng 2017;351). Operating Leverage digunakan perusahaan 

apabila volume penjualan meningkat akan berdampak baik pada 

profitabilitas perusahaan. 

Teori menyatakan adanya pengaruh signifikan pada perubahan 

penjualan terhadap earning per share. Penelitian yang mengenai pengaruh 

leverage terhadap earning per share (EPS) sering dilakukan namun 

kendati hasilnya masih belum menunjukan konsistensi, serta memiliki 

kemungkinan baru yang akan mengubah perspektif teori yang menjelaskan 

tentang leverage terhadap earning per share. Penelitian yang dilakukan 

Putra (2013) perusahaan sektor property, menemukan bahwa  financial 

leverage berpengaruh secara signifikan terhadap EPS dan operating 

leverage tidak berpengaruh terhadap EPS.  

Penelitian yang dilakukan Fahmi (2015) perusahaan sektor oil dan 

gas, menemukan hasil berbeda, bahwa  financial leverage dan operating 

berpengaruh terhadap EPS. Penelitian Saputra (2009) pada sektor 

manufaktur menyatakan bahwa degree of financial leverage (DFL) dan 

degree of operating leverage (DOL) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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earning per share (EPS). Pada penelitian terdahulu ditemui ketidak 

konsistenan hasil penelitian, terdapat penelitian yang menyatakan 

penggunaan hutang berpengaruh pada EPS, ada juga yang menyatakan 

sebaliknya.  

Berdasarkan fenomena research gap tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai operating leverage, financial leverage dan 

earning per share pada objek sektor perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Sektor 

perusahaan pertambangan merupakan salah satu penompang pembangunan 

ekonomi secara cepat karena perannya sebagai penyedia sumber daya 

energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian negara. 

Maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Operating 

Leverage dan Financial Leverage terhadap Earning Per Share” ( Studi 

Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 

2015-2017).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian dalam merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Operating Leverage dan Financial Leverage berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap Eaning Per Share ? 

2. Apakah Operating Leverage dan Financial Leverage berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap Eaning Per Share ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, 

maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh Operating Leverage dan Financial Leverage 

secara simultan terhadap Eaning Per Share. 

2. Mengetahui pengaruh Operating Leverage dan Financial Leverage 

secara parsial terhadap Eaning Per Share. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari uraian penjelasan di atas ialah sebagai 

berikut; 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menajdi refrensi yang berguna untuk 

pemenuhan kriteria perusahaan yang diinginkan banyak investor 

dalam rangka meningkatkan keuntungan investor, dapat memberikan 

informasi ilmiah yang bermanfaat, sebagai pertimbangan untuk 

menilai performa dan kinerja manajeman perusahaan dalam analisis 

investor. 

2. Bagi Investor dan Pelaku bisnis  

Sebagai sumber informasi yang diharapkan dapat membantu 

investor dan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai 

kegiatan investasi di sektor pertambangan. 



10 
 

 
 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan refrensi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan biaya tetap, 

rasio hutang pada masa yang akan datang. 

 


