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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Manajemen Keuangan

Sartono ( 2008 ) menerangkan pengertian mengenai manajemen keuangan

sebagai berikut : “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”. Berdasarkan pendapat para ahli

yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen

keuangan merupakan suatu manajemen dana yang bukan hanya berhubungan

dengan cara perolehan dana tetapi mencakup masalah penggunaan dana

pengalokasian dana tersebut seefesien mungkin.

2.2. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan

Setiap perushaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi

kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan.

Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja ataupun untuk pembelian aktiva

tetap untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu

mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya

paling murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer

keuangan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik.
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2.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi

kondisi keuangan hasil operasi perusahaan sebagai alat komunikasi dan sumber

informasi mengenai suatu perusahaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan,

yang dapat digunakan sebagai badan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan.

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat oleh pihak manajemen untuk

memberikan gambaran atau progress report secara periodik. Karena itu, laporan

keuangan mempunyai sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai

progress report terdiri atas data yang merupakan kombinasi antara fakta yang

telah dicatat (recorded fact), prinsip-prinsip dan kebiasaan kebiasaan dalam

akuntansi, dan personal judgemen (Najmudin 2011). Laporan keuangan adalah

hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang

dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan

akhir pun disajikan dalam nilai uang (Sawir 2005). Dari semua penjelasan yang

ada mengenai definisi laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan merupakan suatu gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan selama

satu periode tertentu, dimana laporan tersebut dapat digunakan untuk

mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan kegiatan-

kegiatannya kepada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan baik interen

maupun eksteren.
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2.4. Modal Kerja

2.4.1 Pengertian Modal

Modal sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup suatu

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan suatu

perusahaan. Modal sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan usaha

perusahaan. Modal sangat berperan sebagai sumber pendanaan perusahaan yang

menggambarakan perusahaan dalam memenuhi dapat didanai oleh modal sendiri

secara keseluruhan atau didanai dengan modal sendiri dan ditambah dengan

modal berasal dari pinjaman.

Definisi modal menurut Warren, Reeve dan Philip (2005), Modal atau ekuitas

pemegang saham adalah jumlah total dari dua sumber utama ekuitas saham, yaitu

modal disetor dan laba ditahan. Sedangkan definisi ekuitas menurut Mayo (2004),

A variety of debt instrument to tap the funds of investor who purchase debt

securities, there are only two types of stock: preferred stock and common stock.

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat memperoleh dana untuk menjalankan

kegiatan usahanya dengan memperoleh dari modal disetor yang berupa saham

biasa, saham preferen, dan laba ditahan yang berasal dari operasi perusahaan.

2.4.2 Sumber Modal

Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kegiatan operasionalnya dapat diperoleh

dengan mencari sumber pembiayaan. Menurut Riyanto (2001) modal dapat dilihat

dari asalnya, sumber modal terdiri:

1. Sumber Intern (Internal Sources)

Adalah modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. Sumber intern dapat
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berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Besarnya laba yang

dimasukkan ke dalam cadangan atau ditahan, tergantung besarnya laba

yang diperoleh selama periode tertentu dan tergantung kepada kebijakan

dividen perusahaan tersebut.

2. Sumber Ekstern (External Sources)

Adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh

dari para kreditur atau pemegang saham yang merupakan bagian dalam

perusahaan.

2.4.3 Jenis – jenis Modal

Sumber modal eksternal, terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Modal Asing

Riyanto (2001), menyatakan “modal asing adalah modal berasal dari luar

perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut.” Modal

tersebut merupakan “hutang” yang pada saatnya harus dibayar kembali.

Modal asing atau hurang terbagi atas tiga golongan, yaitu:

a. Hutang Jangka Pendek (Short-term Debt)

Harnanto (2003), “hutang jangka pendek atau lancar adalah suatu

kewajiban atau hutang yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi

normal perusahaan.”

Hutang jangka pendek terdiri dari:

1) Hutang Dagang

Brigham dan Houston (2006), “hutang dagang adalah hutang yang

muncul akibat penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh

pihak penjual dan utang oleh pihak pembeli.” Hutang dagang
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adalah salah satu kategori hutang jangka pendek terbesar, yang

mencerminkan kurang lebih 40 persen dari kewajiban ancar di rata-

rata perusahaan nonkeuangan. Hutang dagang adalah sumber

pendanaan “spontan”, di dalam artian bahwa ia terjadi dari

transaksi bisnis biasa.

2) Hutang Wesel

Hutang wesel merupakan pengakuan hutang atau pernyataan

tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di

kemudian hari. Hutang wesel dicatat dan disajikan di dalam neraca

perusahaan. Hanya hutang wesel yang jatuh tempo dalam satu

tahun atau kurang yang di golongkan sebagai kewajiban jangka

pendek.

3) Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Periode Kini

Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam periode kini merupakan

bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam

tahun sekarang, sedangkan sisanya tetap dilaporkan sebagai hutang

jangka panjang.

b. Hutang Jangka Menengah (Intermediate-term Debt)

Menurut Riyanto (2001), “hutang jangka menengah adalah hutang yang

jangka waktunya antara satu sampai sepuluh tahun.” Hutang jangka

menengah terdiri dari:

1) Term Loan

Term loan merupakan kredit usaha dengan umur lebih dari satu

tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar
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kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu. Term

loan biasanya disediakan oleh commercial bank, insurance,

pension funds, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier

perlengkapan. Menurut Sartono (2001), “keuntungan dari term

loan adalah tidak segera jatuh tempo dan peminjam memberikan

jaminan pembayaran secara periodik yang mencakup bunga dan

pokok pinjaman”.

2) Leasing

Menurut Sartono (2001), “leasing adalah suatu kontrak antara

pemilik aktiva yang disebut lessor dengan pihak lain yang

memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu.”

Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board (FASB-

13), “leasing adalah suatu peranjian penyediaan barang-barang

modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.

c. Hutang Jangka Panjang (Long-term Debt)

Riyanto (2001), “Hutang jangka panjang adalah hutang yang ka

waktunya lebih dari sepuluh tahun.” Sedangkan menurut Skousen dan

Stice (2004), “hutang jangka panjang adalah obligasi yang tidak

diharapkan untuk dibayar tunai dalam jangka satu tahun.”

Hutang jangka panjang pada umumnya digunakan untuk membelanjai

perluasan perusahaan karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut

diperlukan jumlah yang besar. Adapun jenis hutang jangka panjang, yaitu:
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1) Pinjaman Berjangka

Pinjaman berjangka (long-term) merupakan suatu perjanjian

dimana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan

pembayaran pokok pinjaman pada tanggal tertentu sesuai dengan

perjanjian kepada pihak yang meminjamkan. Pemberian pinjaman

berjangka antara lain dilakukan oleh bank komersial dan

perusahaan asuransi.

2) Obligasi

Obligasi adalah instrumen (surat) utang yang berisi janji dari pihak

yang menerbitkan obligasi untuk membayar pemegang obligasi

sejumlah nilai pinjaman beserta bunga pada saat jatuh tempo yang

telah ditetapkan. Obligasi termasuk salah satu jenis efek. Namun,

berbeda dengan saham, yang kepemilikannya menandakan

pemilikan sebagian dari suatu perusahaan yang menerbitkan

saham, obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya. Dengan

demikian, pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai

kreditor dari penerbit obligasi. Obligasi merupakan instrumen

utang jangka panjang. Pada umumnya diterbitkan dengan jangka

waktu berkisar antara 5 sampai 10 tahun.

3) Hipotik

Hipotik merupakan pinjaman berjangka, dimana pemberi uang

diberi hak hipotik terhadap suatu barang yang tidak bergerak.

Apabila pihak peminjam (debitur) tidak memenuhi kewajibannya,

barang tersebut dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat
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digunakan untuk menutupi tagihannya. Sartono (2001),

menyatakan manfaat yang diperoleh dengan menggunakan hutang

jangka panjang adalah:

a. Bunga yang dibayarkan merupakan pengurang pajak

penghasilan.

b. Melalui financial leverge dimungkinkan laba per lembar saham

akan meningkat. Sedangkan kelemahan penggunaan hutang jangka

panjang sebagai sumber dana adalah:

a. Financial risk perusahaan meningkat sebagai akibat

meningkatnya leverage.

b. Batasan yang disyaratkan kreditur seringkali

menyulitkan manajer.

2. Modal Sendiri

Riyanto (2001), menyatakan “modal sendiri adalah modal yang berasal

dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk

waktu yang tidak terbatas.” Dengan kata lain, modal sendiri merupakan

modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan

yang dihasilkan perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan

yang berbentuk Perseroan Terbatas terdiri dari:

a. Modal Saham

Saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik

saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan

tetap atau dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung
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risiko kerugian yang diderita perusahaan. Orang yang memiliki

saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dalam

mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya.

Semakin banyak persentase saham yang dimiliki, maka semakin

besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional

perusahaan.

2.5 Resiko Keuangan (Financial Risk)

Risiko keuangan menurut Brigham dan Houston (2006) adalah “tambahan

risiko yang dibebankan kepada para pemegang saham biasa sebagai hasil dari

keputusan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang.” Risiko keuangan

diakibatkan oleh transaksi-transaksi keuangan. Secara konseptual, pemegang

saham akan menghadapi sejumlah risiko yang inheren pada operasi perusahaan.

Jika sebuah perusahaan menggunakan utang, maka hal ini akan

mengkonsentrasikan risiko bisnis pada pemegang saham biasa.

2.6 Laverage

Laverage merupakan penggunaan aset dalam sumber dana oleh perusahaan yang

memiliki biaya tetap (beban bunga) dengan maksud agar meningkatkan

keuntungan potensial pemegang saham. Dengan kata lain, leverage adalah

penggunaan dana yang menuntut peningkatan untuk membayar biaya tetap.

2.7 Operating Leverage

Brigham dan Houston (2006), “operating leverage adalah tingkat

sampai sejauh mana biaya-biaya tetap digunakan di dalam operasi sebuah

perusahaan.” Operating leverage juga dapat diartikan sebagai penggunaan dana
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dengan biaya tetap dengan harapan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan

dana tersebut dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel.

2.8 Hutang

Keputusan pembiayaan mencakup alternatif sumber dana yang akan digunakan

perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dari segi struktur pembiayaan, suatu

perusahaan dikatakan menggunakan Hutang jika perusahaan tersebut

menggunakan pinjaman atau hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan selain

modal sendiri. Penggunaan dana tersebut menimbulkan biaya tetap yaitu beban

bunga, yang harus di bayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan hutang berarti

perusahaan memperoleh modal atau aktiva dengan dana yang berasal dari kreditur

atau pemegang saham biasa dan preferen. Dana tersebut dapat berupa hutang yang

harus dibayar sebesar pokok pinjaman dan bunganya.

Hutang dapat dihitung menggunakan Debt to equity ratio (DER). Debt to Equity

Ratio merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat

solvabilitas perusahaan, hal ini berkaitan dengan keputusan pembiayaan dan

menghitung bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk

keseluruhan utang (Bambang Riyanto, 2001). Rasio ini memberikan petunjuk

umum tentang kelayakan dan risiko keuangan.

Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kasmir, 2009) :

(DER) = Total Utang ( )Ekuitas ( )
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2.9 Persediaan (Inventory Tunrover)

Inventory atau persediaan adalah sesuatu barang yang dibeli untuk

kemudian diolah menjadi barang lain atau langsung dijual kembali sesuai

dengan jenis perusahaan. Persediaan mempunyai pengaruh terhadap neraca

atau laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Jumlah dan

persentase persediaan setiap perusahaan berbeda-beda. Al Haryono Jusup

(2005) mengemukakan bahwa persediaan seringkali merupakan bagian

yang sangat besar dari keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.

Besar persediaaan umumnya dipengaruhi oleh harapan-harapan akan

volume penjualan dan tingkat harga di masa datang. Harapan dapat

menjual lebih banyak atau harga jual akan meningkat, mendorong perusahaan

untuk memperbanyak persediaan barang (Djarwanto, 1996). Al Haryono Jusup

melanjutkan bahwa manajemen persediaan yang efektif seringkali merupakan

kunci keberhasilan operasi perusahaan (2005). Dalam laporan laba rugi,

persediaan memegang peranan penting sebagai penentuan hasil operasi

perusahaan selama suatu periode.

Munawir (2001) berpendapat bahwa tingkat perputaran

persediaan (inventory turnover), menunjukkan berapa kali persediaan

tersebut diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Perusahaan dagang

membeli persediaan kemudian dijual kembali tanpa proses pengolahan

lebih lanjut. Berbeda dengan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur

mempunyai tiga jenis persediaan yaitu persediaan bahan baku, persediaan

barang dalam proses dan persediaan produk jadi.

“Rasio perputaran persediaan (inventory turnover ratio) mengukur
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kecepatan rata-rata persediaan bergerak keluar dari perusahaan” (Wild,

Subramanyam, dan Halsey, 2005).

Jadi Inventory Turnover adalah tingkat perputaran persediaan pada suatu

perusahaan yang ditunjukkan melalui perbandingan antara penjualan dengan

persediaan dalam satu periode.

Inventory Turnover dapat dihitung menggunakan rumus sebagai

berikut:

Inventory Turnover = Penjualan / Persediaan

2.10 Return On Equity (ROE)

Return on equity (ROE) menurut Garrison dan Noreen (2001) adalah, “membagi

earning after tax (EAT) yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan rata-

rata ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham biasa pada tahun tersebut.”

Sedangkan menurut Sundjaja dan Barlian (2002), “ROE adalah ukuran

pengembalian yang diperoleh para pemilik (baik pemegang saham biasa dan

saham preferen) atas investasi mereka di perusahaan.”

Sartono, (2001), “Return on equity adalah rasio yang mengukur kemampuan

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.” Dengan

demikian ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan laba

bagi para pemegang saham atas modal yang telah ditanamkan oleh para pemegang

saham tersebut. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal pemilik yang

ditanamkan oleh investor untuk menghasilkan laba bersih yang menjadi bagian

dari pemilik. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi keuntungan para investor

karena semakin efisien modal yang ditanamkannya dalam perusahaan tersebut.
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Return on equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham yang

dimiliki perusahaan. Return on equity dapat dihitung sebagai berikut (Agus

Sartono, 2008) :

(ROE) =
2.11 Pengaruh Hutang terhadap Profitabilitas (ROE)

Perusahaan yang menggunakan Hutang berharap keuntungan yang

akan diterima dari penggunaan dana kegiatan pembiayaan tersebut lebih besar dari

beban tetap yang akan mereka tanggung dari penggunaan dana tersebut. Pada

kondisi yang bagus atau stabil, penggunaan financial leverage dapat memberikan

pengaruh positif berupa peningkatan ROE. Hal ini dikarenakan tingkat

pengembalian terhadap laba operasi perusahaan lebih besar dari pada beban

tetapnya. Tinggi rendahnya DER akan mempengaruhi tingkat pencapaian ROE

yang dicapai perusahaan. Jika biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman lebih kecil

daripada biaya modal sendiri, maka sumber dana yang berasal dari pinjaman atau

hutang akan lebih efektif dalam menghasilkan laba, demikian juga dengan

sebaliknya. Perusahaan dengan laba bertumbuh akan memperkuat hubungan DER

dengan profitabilitas yaitu dimana profitabilitas meningkat seiring dengan DER

yang rendah. Rasio profitabilitas yang dibahas adalah ROE. Semakin tinggi tinggi

ROE, semakin efisien sebuah perusahaan mengelola investasi untuk menghasilkan

laba. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar beban perusahaan

terhadap pihak luar, hal ini sangat memungkinkan menurunkan kinerja perusahaan

karena tingkat ketergantungan dengan pihak luar semakin tinggi. Sartono (2010),
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menyatakan bahwa semakin besar penggunaan hutang dalam struktur modal maka

Return On Equity (ROE) suatu perusahaan semakin meningkat.

2.12 Pengaruh Inventory turnover terhadap Profitabilitas (ROE)

Setiap perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur,

selalu memerlukan persediaan. Tanpa persediaan, para pengusaha akan

dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada sewaktu-waktu tidak dapat

memenuhi keinginan para pelanggannya. Pengertian persediaan dalam hal ini

merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan

maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-

barang yang masih dalam pengerjaan/proses produksi, ataupun persediaan bahan

baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi.

Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan

dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya

penyimpanan dan pemeliharaan gudang, memperbesar kemungkinan kerugian

karena kerusakan, turunya kualitas, keuangan, sehinga semua ini akan

memperkecil keuntungan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, adanya investasi

yang terlalu kecil dalam inventory akan mempunyai efek yang menekan

keuntungan juga, karna kekurangan material, perusahaan tidak dapat bekerja

dengan luas produksi yang optimal.

Penilian yang digunakan untuk melihat baik tidaknya pengelolaan persediaan

dalam suatu perusahaan adalah dengan menghitung inventory turnovernya

(perputaran persediaan). Tingkat perputaran persediaan dapat mengukur

kemampuan perusahaan dalam memutar barang dagangannya dan menunjukkan
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hubungan antara barang yang diperlukan untuk menunjang atau tingkat penjualan

yang telah ditentukan. Tingkat rendahnya perputaran persediaan mempunyai

akibat langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam

persediaan. Makin tinggi turnovernya makin cepat perputarannya, yang berarti

makin pendek waktu terikatnya modal dalam persediaan, sehingga untuk

memenuhi volume penjualan tertntu dengan naiknya perputaran dibutuhkan

jumlah modal yang lebih kecil.

2.13 Penelitian Terdahulu

1. Arman Ramadhan (2008) dalam penelitiannya mengenai pengaruh

Financial leverage terhadap Return On Equity dan Earning Per Share pada

Perusahaan pertambangan dan logam yang terdaftar di bursa efek

indonesia, menemukan bahwa hasil analisnya menunjukan bahwa

Penggunaan hutang yang lebih besar tidak selalu memberikan tingkat

financial leverage yang lebih besar bagi perusahaan pertambangan logam

dan mineral lainnya. Meningkatnya penggunaan hutang berakibat

meningkatnya beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Sedangkan tingkat financial leverage yang besar tidak selalu dapat

meningkatkan return on equity dan earning per share pada perusahaan

pertambangan logam dan mineral lainnya. Pada perusahaan pertambangan

logam dan mineral lainnya financial leverage tidak selalu mempunyai

hubungan yang positif terhadap ROE dan EPS begitu juga sebaliknya.

Financial leverage yang positif akan diikuti dengan meningkatnya ROE

dan EPS sedangkan financial leverage yang negatif akan diikuti

penurunan ROE dan EPS. Lalu pada analisis koefisien regresi,
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menunjukan pengujian hipotesa dan analisis determinasi, diketahui bahwa

tidak ada pengaruh financial leverage terhadap ROE dan EPS yang

signifikan, hal ini disebabkan pengaruh financial leverage terhadap ROE

dan EPS tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap perusahaan

pertambangan logam dan mineral lainnya.

2. Abdul Hamid (2009) dalam penelitiannya tentang pengaruh financial

leverage terhadap return on equity dan earning per share pada sektor

industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun

2009-2011, menunjukan 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

Hditerima artinya financial leverage secara signifikan tidak berpengaruh

terhadap ROE.

3. Meilana Stevani Aulia (2013) dalam penelitiannya yang berjudul

pengaruh financial leverage terhadap return on equity dan earning per

share pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di bursa

efek indonesia tahun 2010-2012, yang menunjukan hasil 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. hal ini bisa disebabkan

oleh beberapa faktor antara lain : pendapatan per lembar saham (EPS)

yang diterima perusahaan mengalami kenaikan pada tahun 2012 hal ini
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disebabkan adanya modal pinjaman yang menyebabkan perubahan pada

EBIT (Earning Before Interest and Tax) yang akan memberikan laba per

lembar saham lebih tinggi. Meskipun masing-masing perusahaan

mengalami penurunan di tahun 2010 akibat perubahan harga saham dan

nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi hal ini disebabkan karena

lemahnya fundamental ekonomi.

Besar kecilnya pendapatan per lembar saham dipengaruhi dari hasil

investasi yang ditanamkan para investor Karena jumlah pendapatan akan

berpengaruh terhadap laba perusahaan. Sedangkan ROE pada tahun 2012

mengalami penurunan secara fluktuasi dikarenakan perubahan harga

saham dan nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi hal ini disebabkan

karena lemahnya fundamental ekonomi, akan tetapi pada tahun 2010

mengalami kenaikan hal ini disebabkan penggunaan modal pinjaman

meningkat yang akan meningkatkan ROE perusahaan pula, hal itu

disebabkan pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi pesat sehingga

tingginya penggunaan modal pinjaman perusahaan yang selama ini

mendominasi dan menjadi faktor penting terdongkraknya pertumbuhan

ekonomi nasional, mulai dibarengi dengan meningkatnya investasi

sehingga meningkat pula ROE masing – masing perusahaan.

Nilai EPS dan ROE dapat disimpulkan bahwa memiliki hubungan yang

positing dengan Financial Laverage hal ini dikarenakan kenaikan dan

penurunan nilai EPS disebabkan oleh pihak internal perusahaan dan nilai

ROE cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan.


