
 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Leverage 

2.1.1 Pengertiang Leverage 

Perusahaan dalam beroperasi selain menggunakan modal kerja, juga 

menggunakan aktiva tetap seperti tanah, bangunan, pabrik, mesin dan kendaraan, dan 

peralatan lainnya yang mempunyai masa manfaat jangka panjang atau lebih dari satu 

tahun. Atas penggunaan aktiva tersebut perusahaan harus menanggung biaya yang 

bersifat tetap yaitu biaya tetap atau fixed cost. Disamping itu untuk memenuhi 

kebutuhan dananya, perusahaan bisa menggunakan modal sendiri atau modal berasal 

dari pemilik, dan juga berasal dari pinjaman atau hutang. Bila perusahaan akan 

membayar biaya bunga yang merupakan biaya tetap bagi perusahaan. 

Masalah leverage timbul karena perusahaan menggunakan asset yang 

menyebabkan harus membayar biaya tetap. Dengan demikian menurut Sutrisno 

(2001:227) mengatakan bahwa Leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber 

dana dimana untuk penggunaan tersebut harus menanggung biaya tetap atau 

membayar biaya tetap . 

Dengan demikian jelas bahwa penggunaan leverage dapat menimbulkan beban 

dan resiko bagi perusahaan, apalagi jika keadaan perusahaan sedang memburuk. 

Disamping perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin membesar, 

kemungkinan perusahaan mendapat penalti dari pihak ketiga pun bisa terjadi.    



 
2.1.2 Jenis-jenis Leverage 

Leverage dibagi kedalam tiga macam yaitu Operating Leverage, Financial 

Leverage dan Combination Leverage. Perusahaan menggunakan operating leverage 

dan financial leverage dengan tujuan agar keuntungan lebih besar dari pada biaya 

asset dan sumber dananya. Dengan demikian akan meningkatkan keuntungan bagi 

para pemegang saham. 

Adapun jenis-jenis leverage dijelaskan sebagai berikut: 

1. Operating Leverage 

Adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung 

biaya tetap berupa penyusutan. Penggunaan leverage operasi oleh perusahaan 

diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas penggunaan aktiva tersebut 

cukup untuk menutup biaya tetap. Leverage operasi mengukur perubahan 

pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi. Dengan mengetahui 

tingkat leverage operasi maka manajemen bisa menaksir perubahan laba 

operasi sebagai akibat perubahan penjualan. Ukuran leverage operasi yaitu 

degree of operating leverage (DOL), artinya bila DOL diketemukan 2, maka 

bila penjualan naik atau turun sebesar 10%, keuntungan bisa diprediksi akan 

naik atau turun sebesar 2 kali kenaikan atau penurunan penjualan, berarti 2 x 

10% = 20%. Semakin tinggi DOL, perusahaan semakin beresiko karena harus 

menanggung biaya tetap semakin besar. 

2. Financial Leverage 

Merupakan penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus 

menanggung beban tetap berupa bunga. Penggunaan dana yang menyebabkan 

beban tetap ini diharapkan penghasilan yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan beban yang dikeluarkan. Financial Leverage mengukur 



 
pengaruh perubahan keuntungan operasi (EBIT) terhadap perubahan 

pendapatan bagi para pemegang saham. Ukuran tingkat Financial Leverage 

adalag Degree of financial leverage (DFL). 

3. Combination Leverage 

Bisa juga mengetahui secara langsung efek perubahan penjualan terhadap 

perubahan laba untuk pemegang saham atau EAT (earning after tax) yaitu 

combination leverage. Combination leverage adalah pengaruh perubahan 

penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak.  

2.1.3 Leverage Ratio 

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur perbandingan antara dana yang 

disediakan pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari kreditur perusahaan. 

Rasio leverage mengandung beberapa implikasi yaitu: (1) para kreditur akan melihat 

modal sendiri perusahaan, atau dana yang disediakan oleh pemilik untuk menentukan 

besarnya margin pengaman (margin of safety), (2) dengan mencari dana yang berasal 

dari hutang pemilik memperoleh manfaat mempertahankan kendali perusahaan 

dengan investasi terbatas, (3) jika perusahaan memperoleh laba yang lebih besar dari 

dana yang dipinjam dari pada yang harus dibayar sebagai bunga, maka hasil 

pengembalian kepada para pemilik akan meningkat. (Sutrisno; 2003) 

Perusahaan dengan ratio leverage yang rendah memiliki rasio rugi yang lebih 

kecil, tetapi juga memiliki hasil pengembalian yang lebih rendah. Sebaliknya 

perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengemban resiko rugi yang besar, 

tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi. Prospek 

pengembalian yang tinggi memang diinginkan, tetapi para investor umumnya 

menolak untuk menerima resiko keputusan untuk menggunakan leverage, oleh karena 



 
harus menyeimbangkan hasil pengembalian yang lebih tinggi terhadap peningkatan 

resiko. Menurut Riyanto (1993;333) mengatakan bahwa ratio leverage adalah rasio-

rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan 

dibiayai dengan hutang. 

Rasio leverage yg bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah total debt to total 

assets. Rasio total hutang dengan total aktiva ini ditujukan untuk mengukur presentase 

sampai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang dimaksud 

dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki perusahaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Kreditor lebih menyukai debt ratio menunjukan perusahaan 

semakin beresiko. Semakin beresiko, kreditur akan meminta imbalan yang semakin 

tinggi. Akan tetapi rasio leverage dapat berdampak positif dan negatif terhadap return 

on assets (ROA), tergantung keadaan ekonomi yang bail dimana tingkat rentabilitas 

ekonomi perusahaan tinggi dari pada tingkat bunga, maka leverage yang tinggi dapat 

mengakibatkan tingkat return yang diharapkan oleh perusahaan yang semakin besar. 

Debt ratio yang bisa juga dirumuskan sebagai berikut:     

Total Hutang 
Debt ratio to total asset  = ----------------------- x100%     

Total Aktiva 

Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage atau leverage faktornya sama 

dengan nol, artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal 

sendiri atau tanpa menggunakan hutang. 

Leverage perusahaan juga dapat diukur melalui leverage ratio pada perusahaan 

jasa perbankan digunakan Loan to Deposit Ratio (LDR). Menurut Dendawidjaja 

(2003;87) menyatakan loan to deposit ratio adalah seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR merupakan 



 
perbandingan total loan dengan total deposit, dimana total deposit terdiri dari giro, 

tabungan, dan deposito berjangka. Atau LDR adalah perbandingan jumlah pinjaman 

dengan simpanan masyarakt. Perhitungan LDR berdasarkan paket kebijakan 29 Mei 

1993 diformulasikan sebagai berikut:    

Total Loan 
LDR = ---------------------------------------------- x 100%   

Total Deposit + Equity  

2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Terdapat beberapa pengertian kinerja yang dapat dikemukakan diantaranya 

adalah: 

Kinerja menurut Kamus Besar Indonesia (2005;598) adalah: 

Sesuatu yang dicapai/prestasi yang diperlihatkan/kemampuan kerja.

  

Kinerja menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003;215) adalah: 

Suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh 

tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering 

dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu 

atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntanbilitas manajemen, dan semacamnya.

  

Kinerja menurut Bastian (2001;329) adalah: 

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 



 
misi dan visi organisasi yang terutang dalam perumusan skema strategis 

(strategic planning) suatu organisasi.

 
Dengan demikian kinerja merupakan hasil atau prestasi yang dicapai dalam 

melaksanakan suatu tindakan tertentu. Keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuan dan kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan 

dan manajemen dalam melakukan tanggung jawabnya.  

2.2.2 Penilaian Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001;415) penilaian kinerja adalah: 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas 

operasional suatu operasional suatu organisasi dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar dan criteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.

  

Menurut Kamus Akuntansi (2000;628) penilaian kinerja adalah: 

Pertimbangan kumulatif tentang faktor-faktor (yang bersifat objektif 

maupun subjektif) untuk menentukan indikator representative yang 

berkaitan dengan sejumlah batasan (standar) selama beberapa periode 

tertentu. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi derajat 

pencapaian tujuan, cara-cara mengukur item-item dan standar yang 

digunakan.

     



 
2.2.3 Tujuan dan Manfaat Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001;416) tujuan penilaian kinerja adalah: 

Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan hasil 

tindakan atau hasil yang diinginkan.

  

Menurut Mulyadi (2001;353) menyebutkan manfaat pengukuran kinerja 

adalah: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

seperti promosi, transfer, dan pemberhentiannya. 

3. Mengindentifikasikan kebutuhan penelitian dan pengembangan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program 

dan pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan selama ini, dapat dianalisa 

dan dilihat dengan memeriksa bagian keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada 

laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.   



 
2.2.4 Alat ukur kinerja keuangan perusahaan 

Beberapa konsep yang dijadikan alat penilaian kinerja perusahaan diantaranya 

adalah: 

1. Return on Investment (ROI) 

Retun on Investment (ROI) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasinya perusahaan untuk memperoleh keuntungan. ROI 

merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk 

menghasilkan laba. 

Formula untuk menghitung ROI adalah sebagai berikut:  

           Laba 
ROI =   -----------------  

         Investasi    

2. Residual Income (RI) 

Residual Income dihitung dengan mengurangi laba dengan beban modalnya 

(capital charge). Tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal 

ditetapkan oleh kantor pusat. Biasanya tarif tersebut lebih tinggi dari tarif yang 

dipakai untuk investasi yang pembelanjaannya berasal dari hutang jangka 

panjang, karena dana yang diinvestasikan kedalam pusat laba merupakan 

campuran modal dari pinjaman dan modal sendiri. 

3. Balance Scorecard 

Balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang dirintis oleh 

Kaplan dan Norton, dengan mengidentifikasi indikator bukan keuangan lain. 

Pengukuran kinerja kunci diidentifikasi dari empat prespektif yang 

membedakan: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran 

dan pertumbuhan. 



 
4. Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan penilaian kinerja perusahaan yang mengukur kinerja 

perusahaan secara tahunan dengan mengurangi laba operasi setelah pajak 

dengan biaya modal yang mencerminkan tingkat resiko yang ditanggung 

perusahaan.  

2.3 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan total nilai pasar hutang dan nilai pasar saham. 

Nilai pasar hutang relative konstan, sedangkan nilai pasar saham berfluktuasi karena 

nilai pasar saham sangat sensitive terhadap perubahan-perubahan, baik perubahan 

yang disebabkan dari luar perusahaan (makro) maupun dari dalam perusahaan 

(kebijakan dan kinerja perusahaan). Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi 

investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada 

akhir tahun berjalan, yang tercermin pada harga saham perusahaan. Nilai perusahaan 

diukur dengan Price Book Value (PBV). Menurut Brigham (1999), rasio ini 

mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi 

perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh.  

2.4 Hubungan leverage dan nilai perusahaan 

Leverage perusahaan diukur melalui leverage ratio, leverage ratio pada 

perusahaan jasa perbankan digunakan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio hutang 

mempunyai dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang 

yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar, akan mengurangi 

keuntungan (laba). Sebaliknya tingkat hutang yang rendah (kecil) menunjukkan 

kinerja perusahaan semakin baik. Masulis (1988) mengatakan peningkatan nilai 



 
perusahaan dikaitkan dengan harga saham dan penurunan hutang yang akan 

menurunkan harga saham. Berdasarkan uraian diatas dapat ditentukan hipotesis 1 

sebagai berikut: 

H1: Leverage perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

2.5 Kinerja perusahaan dan nilai perusahaan 

Kinerja perusahaan pada penelitian ini didasarkan pada profitabilitas 

perusahaan. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang dapat dihasilkan oleh 

perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Penilaian dengan profitabilitas 

didasarkan pada investasi yaitu diukur dari perbandingan antara laba operasi dengan 

total aktiva: Return on Assets (ROA). Tingkat ROA yang rendah akan menurunkan 

kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi seperti ini 

memperlihatkan kinerja perusahaan yang buruk dan akan menurunkan kredibilitas 

perusahaan untuk mendapatkan dana, akibatnya dibutuhkan biaya modal yang lebih 

besar. Hal ini akan menurunkan harapan dan keuntungan pemilik, serta cenderung 

akan menurunkan nilai saha, perusahaan. Searby (1975) dalam Kaaro (2002), 

mengatakan bahwa tingkat ROA berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas dapat ditentukan 

hipotesis 2 sebagai berikut: 

H2: Kinerja perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.    



 
2.6 Leverage, kinerja perusahaan, dan nilai perusahaan 

Keputusan sumber pendanaan oleh perusahaan idealnya harus mengacu pada 

tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan kesejahteraan shareholder (pemegang 

saham), yang dapat direalisasikan melalui peningkatan kinerja perusahaan. Hubungan 

struktur modal (leverage) dengan kinerja perusahaan berdasarkan hasil penelitian 

empiris, menurut Ang, Cole dan Lin (2000) menyatakan bahwa peningkatan 

monitoring oleh kreditur akibat meningkatnya jumlah hutang, Berdasarkan uraian 

diatas dapat ditentukan hipotesis 3 sebagai berikut: 

H3: Leverage dan kinerja perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.                


