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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang memiliki cara berfikir yang 

menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan 

dalam proses berfikir langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung 

oleh fakta empiris. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

yang telah di lakukan oleh: 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Chelmi (2012) 

menelusuri pengaruh yang ditimbulkan dari Financial Leverage terhadap 

Earning Per Share (EPS) pada perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2011. Financial Leverage tidak berpengaruh 

terhadap Earning Per Share (EPS) pada perusahaan properti dan real estate 

di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Persamaan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti pengaruh Financial Leverage terhadap EPS 

tetapi perbedaannya pada objek penelitiannya, penelitian ini menggunakan 

objek sektor perusahaan pertambangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rifa (2017) menyatakan bahwa 

Variabel Leverage Operasi (DOL) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

earning per share. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi  
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yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,801. Variabel Leverage 

Keuangan (DFL) (positif) dan berpengaruh signifikan terhadap earning 

per share dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 

0,014. Terdapat bukti jika leverage operasi lebih tidak berpengaruh 

terhadap earning per share. Penggunaan variabel yang sama namun 

perbedaan dalam hal pengambilan objek penelitian. 

Penelitian leverage selanjutnya ialah Hamid, Kusrina (2015) 

menyatakan bahwa Financial leverage tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap ROE, hal ini dibuktikan dari uji statistik yang menunjukkan nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05 (0,083 > 0,05), maka diterima, artinya 

financial leverage secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ROE. 

Financial leverage berpengaruh secara signifikan terhadap earning per 

share, hal ini dibuktikan dari uji statistik yang menunjukkan nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,035 < 0,05), maka ditolak, artinya 

financial leverage secara signifikan berpengaruh terhadap earning per 

share. Perbedaan penelitian dalam penggunaan variabel independen 

maupun variabel dependen dimana terdapat dua dependen yaitu earning 

per share dan return of equity. 

Penelitian Sedana (2014) menelusuri pengaruh yang ditimbulkan 

dari Financial Leverage dan Total Asset Turnover terhadap Earning per 

Share pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2008-2013. 

Financial leverage dan total asset turn over secara bersama-sama 

berpengaruh signifkan terhadap earning per share (EPS). Pengujian 
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hipotesis secara parsial, menunjukkan bahwa, variabel financial leverage 

berpengaruh signifikan terhadap earning per share. 

B. Tinjauan Teori 

1. Leverage 

Keberadaan perusahaan memilki berbagai kebutuhan yang pasti 

dimiliki, baik perusahaan jasa, maupun industry apalagi sebuah perusahaan 

dagang sangat wajib membutuhkan gedung sebagai persediaan yang 

mendukung operasional perusahaan. Selain menggunankan modal kerja, 

juga menggunakan aktiva tetap, seperti tanah, bangunan pabrik, mesin, 

kendaraan dan peralatan hingga perlengkapan lainnya yang mempunyai 

masa residu jangka panjang atau lebih. Akibat pengeluaran tersebut 

perusahaan harus menanggung biaya yang bersifat tetap, misalnya berupa 

penyusutan, maka dari itu istilah penggunaan aktiva atau penggunaan dana 

dalam rasio keuangan disebut Leverage yang membahas tentang 

penggunaan dana yang berakibat perusahaan harus menutup biaya tetap. 

Penggunaan aktiva atau dana, dimana untuk penggunaan tersebut 

perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap 

(Riyanto 2006;175), pemahamannya adalah penggunaan sumber-sumber 

pembiayaan perusahaan, baik sumber pembiyaan jangka pendek maupun 

jangka panjang akan menimbulkan suatu efek yang biasa. Masalah ini 

cenderung di artikan sebagai penggunaan aktiva atau penggunana dana 
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yang berakibat perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar 

beban tersebut. 

Pengertian di atas dapat disimpulkan pentingnya Leverage bahwa 

dimana perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kegiatan 

operasi perusahaan yang memerlukan sumber biaya. Jadi beban atau biaya 

tetap sebenarnya merupakan risiko yang harus ditanggung perusahaan 

dalam pelaksanaan keputusan-keputusan keuangan. Besar kecilnya risiko 

tersebut perlu diketahui agar dapat diantisipasi dengan meningkatkan 

volume kegiatan usaha. 

2. Operating Leverage  

Leverage yang bersumber dari biaya tetap operasional, analisis ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memanfaatkan 

biaya tetap operasi untuk memperbesar (mengungkit) peningkatan laba 

operasi atau laba sebelum bunga dan pajak (Earning before Interst and 

Tax/ EBIT) ketika terjadi peningkatan volume penjualan (Sugeng, 

Bambang 2017;347). Leverage operasi ini timbul sebagai suatu akibat dari 

adanya bebab-beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. 

Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan Degree Operating 

Leverage. Degree Operating Leverage dapat ditentukan berdasarkan dua 

titik penjualan atau satu titik penjualan.  

Analisis leverage operasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan 

minimal yang harus diperoleh agar perusahaan tidak menderita kerugian. 
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Beban tetap operasional yang biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya 

produksi dan pemasaran yang bersifat tetap semisal gaji bulanan 

karyawan. Setiap kebijakan manajeman perusahaan menggunakan biaya 

tetap dengan proporsi yang tinggi sebanding dengan biaya variabel, hal ini 

dikatakan operating leverage yang tinggi, akan berdampak pula apabila 

penjualan yang kecil akan mengakibatkan perubahan pendapatan (lebih 

sensitive).  

Perusahaan memiliki nilai Degree of operating leverage yang 

tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang 

tinggi pula, tetapi apabila penurunan turun secara signifikan, secara 

langsung akan mengalami kerugian. Degree operating leverage semakin 

tinggi maka menunjukkan semakin tinggi dampak biaya tetap operasi 

perusahaan, dalam memperbesar pengaruh perubahan hasil penjualan 

terhadap perubahan earning before interest tax (EBIT). 

Nilai degree operating leverage dikalikan dengan perubahan 

persentase penjualan yang menghasilkan  laba operasi. Kegunaan 

operating leverage ialah sebagai mengukur perubahan pendapatan atau 

penjualan terhadap keuntungan operasi perusahaan, serta mengukur 

tingkat perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan, 

sehingga perusahaan dapat mengetahui keuntungan operasi perusahaan 

secara berkala. 
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3. Financial Leverage 

Suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana hutang dan 

saham preferen digunakan pada struktur modal perusahaan (Syamsuddin 

2002;89). Leverage yang bersumber dari biaya tetap yang timbul dari 

kebijakan struktur modal atau pendanaan perusahaan, biaya tetap yang 

timbuk yaitu adalah biaya bunga atas hutang dan dividen saham preferen 

(Sugeng, Bambang 2013;352). Menurut Warsono (2003) penggunaan 

potensial biaya-biaya keuangan tetap untuk meningkatkan pengaruh 

perubahan dalam laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) terhadap Earning 

Per Share (EPS). Pada dasarnya leverage financial merupakan 

penggunaan sumber dana yang membawa beban tetap yaitu utang dan 

saham preferen.  

Perusahaan memiliki nilai degree financial leverage yang tinggi 

maka menunjukkan semakin tinggi dampak biaya tetap keuangan 

perusahaan, dalam memperbesar pengaruh persentase perubahan earning 

before interest tax (EBIT), terhadap perubahan earning per share. 

Tingginya nilai degree financial leverage dikalikan dengan perubahan 

persentase earning before interest tax (EBIT) yang menghasilkan  earning 

per share (EPS). Kebijakan pemenuhan kebutuhan dana menggunakan 

beban tetap tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan bagi 

pemegang saham biasa atau pemilik perusahaan secara umum.  
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Leverage financial terjadi akibat penggunaan sumber dana yang 

berasal dari hutang, sehingga menyebabkan perusahaan harus menanggung 

hutang serta dibebani oleh biaya bunganya. Apabila perusahaan 

menggunakan hutang semakin banyak, maka semakin besar beban tetap 

yang berupa bunga dan angsuran pokok pinjaman yang harus dibayar. 

Leverage financial yang menguntungkan (favorable) terjadi jika 

perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan 

menggunakan biaya tetap tersebut. Unfavorable financial leverage sebutan 

apabila perusahaan tidak dapat memperoleh dari penggunaan dana 

sebanyak beban tetap tersebut. Secara simultan dan parsial financial 

leverage berpengaruh signifikan terhadap earning per share. 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki 

laporan keuangan secara kuartal, triwulan dan tahunan setiap periode 

tersebut terdapat beberapa laporan keuangan antara lain laporan keuangan 

konsolidasian, arus kas, dan laba/rugi. Adapun gambaran rumus yang 

diperlukan untuk memenuhi perhitungan Operating leverage dan 

Financial Leverage dalam Laporan Laba Rugi. 
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Tabel 2.1 Operating dan Financial Leverage dalam Laporan Laba Rugi 

Keterangan Jenis Leverage 

Penjualan 

Harga Pokok Penjualan 

Laba Kotor 

Biaya Operasi 

Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) 

Bunga 

Laba Sebelum Pajak 

Pajak 

Laba Setelah Pajak 

 

 

           Operating Leverage 

 

 

 

           Financial Leverage 

Sumber ; Syahyunan (2004;111) 

4. Earning Per Share 

Komponen penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan 

keputusan terhadap perusahaan ialah laba per lembar saham atau EPS 

(Earning Per Share) karena informasi EPS menunjukkan besar kecilnya 

laba bersih perusahaan yang siap diberikan pada saham yang beredar di 

tangan investor. Sependapat pula dengan Tjiptono Darmardji dan Hendy 

M (2001) “Pengertian laba per lembar merupakan rasio yang menunjukkan 

berapa besar keuntungan (laba) yang diperoleh dari perusahaan yang 

menyebarkan sahamnya kepada investor atau pemegang saham”. 
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Rasio Earing Per Share biasa digunakan dalam prospectus, bahan 

penyajian, dan laporan tahunan kepada pemegang saham yang merupakan 

laba bersih dikurangi dividen (laba bagi pemegang saham biasa) dibagi 

dengan rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar akan 

menghasilkan earning per share, sehingga Earning Per Share (EPS) 

merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk 

tiap lembar saham yang beredar. Indikator rasio perusahaan, yang 

memiliki peran yang sangat penting karena pada tingkat keuntungan bersih 

untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat 

menjalankan operasinya.  

Menurut Darmaji dan Fakhruddin (2006) earnings per share 

merupakan rasio yang menujukkan bagian laba untuk setiap saham yang 

diperoleh oleh investor atas pemberian sumber dana. Earnings per share 

merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh para pemegang saham 

dari setiap lembar saham biasa yang beredar dalam periode waktu tertentu.  

Semakin tinggi nilai eps menunjukkan kinerja perusahaan yang 

baik, efek baik itu akan menjadi menarik minat para pemegang saham dan 

para calonnya, meskipun tidak semua laba dalam operasi perusahaan akan 

dibagikan kepada para pemegang saham, karena itu semua dirapatkan 

secara umum yang biasa disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) tentang kebijakan pembagian dividen. Ekuitas akan menggantikan 

EPS jika keadaan EPS memiliki tingkat tinggi terhadap hutang (Brigham 

dan Houston, 2006).  
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C. Kerangka pikir 

1. Operating Leverage terhadap Earning per share 

Nilai degree of operating leverage yang merupakan hasil dari 

perhitungan Leverage Operasi menentukan perubahan laba operasi 

sebagai akibat perubahan penjualan. Efektifitas perusahaan 

menggunakan aktiva untuk menciptakan penjualan. Sebesar aktivitas 

operasi perusahaan tergantung pada valume atau jumlah asset 

produktif, dan semakin banyak meningkatan aktivitas operasi yang 

juga diikuti sejalan dengan peningkatan pendapatan. Berdasarkan 

uraian tersebut leverage operasi yang diprosikan degree of operating 

leverage berpengaruh positif terhadap Earning per share. 

2. Financial  Leverage terhadap Earning per share 

Suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana hutang dan 

saham preferen digunakan dalam struktur modal perusahaan. Hutang 

mengakibatkan penggunaan sumber dana sehingga menyebabkan 

perusahaan harus menganggung hutang serta plus biaya bunga. Maka 

dari itu Leverage Keuangan berpengaruh positif apabila perusahaan 

yang dibiayai oleh hutang dan mampu menghasilkan laba untuk 

menutupi beban tetap yang timbul akibat penggunaan hutang tersebut 

sehingga menciptakan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Degree of 

financial Leverage berpengaruh positif terhadap Earning per share. 
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Gambar Kerangka Pikir Tabel 2.2 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan teoritis yang telah 

dikemukakan berikut ini hipotesis penelitian, yaitu: 

1. H.1 Leverage Operating dan Leverage Financial secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share. 

Teori berpendapat bahwa leverage financial dan leverage operating 

berpengaruh terhadap Earning per share bagi pemegang saham biasa 

selaku pemilik perusahaan (Sugeng, Bambang 2013). 

Penelitian Kurniawati (2009) diketahui bahwa operating leverage dan 

financial leverage berpengaruh signifikan terhadap earning per share 

pada industry kertas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Hasil dibuktikan dengan nilai F sebesar 113,40. 

Earnings Per share (Y) 

Laba per  lembar saham 

Leverage Financial (X) 

Degree of Financial 

Leverage (DFL) 

Leverage Operating (X) 

Degree of Operating 

Leverage (DOL) 
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2. H.2 Leverage Financial secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Earning Per Share. 

Warsono (2003:217) menyatakan bahwa Financial Leverage sebagai 

penggunaan potensial biaya-biaya keuangan tetap untuk meningkatkan 

pengaruh perubahan dalam laba sebelum bunga dan pajak terhadap 

Earning Per Share. Financial Leverage secara langsung berpengaruh 

signifikan terhadap Earning Per Share. 

Penelitian Fajar (2017) Leverage Financial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap earning per share pada perusahaan industri yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini ditunjukkan dengan 

koefisien regresi yang diperoleh yaitu sebesar 21,149 dan t hitung 

sebesar 2,509. 

 


