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MOTTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah
bersandar kepada pengertianmu sendiri.”
(Amsal 3 : 5 -7).
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“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatankepadaku”
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(Filipi 4: 13)
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“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, karena ialah yang
memperdulikanmu”
(I Petrus 5: 7)

“Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik
dari pada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarahmu
menetap dalam dada orang bodoh”
(Pengkhotbah 7: 8-9)
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh leverage dan ukuran perusahaan
terhadap kinerja perusahaan. Populasi dan sampel menggunakan perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012.
Hasil dari penelitian ini dari uji t atau pengujian secara parsial menunjukan bahwa
variabel DER tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
perusahaan yang diproksikan dengan ROE (Return OnEquity), dengan demikian
hasil ini tidak mendukung hipotesis pertama yaitu leverage tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan untuk ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE. Dengan
demikian hasil dari pengujian ini menunjukkan hipotesis yang kedua tidak
terdukung. Hasil dari uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa
variabel DER dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam pengujian spss dihasilkan nilai R
Square hanya sebesar 0.001 atau 0.1% yang dapat menjelaskan kemampuan ROE,
sisanya 99.9 % lagi dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.
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KataKunci : Leverage, ukuran perusahaan, ROE, DER, Kinerja Perusahaan
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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh leverage dan ukuran perusahaan
terhadap kinerja perusahaan. Populasi dan sampel menggunakan perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012.
Hasil dari penelitian ini dari uji t atau pengujian secara parsial menunjukan bahwa
variabel DER tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
perusahaan yang diproksikan dengan ROE (Return OnEquity), dengan demikian
hasil ini tidak mendukung hipotesis pertama yaitu leverage tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan untuk ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE. Dengan
demikian hasil dari pengujian ini menunjukkan hipotesis yang kedua tidak
terdukung. Hasil dari uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa
variabel DER dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam pengujian spss dihasilkan nilai R
Square hanya sebesar 0.001 atau 0.1% yang dapat menjelaskan kemampuan ROE,
sisanya 99.9 % lagi dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

K
U

©

KataKunci : Leverage, ukuran perusahaan, ROE, DER, Kinerja Perusahaan

xv

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perekonomian di dunia selalu mengalami perubahan dan persaingan yang

W
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semakin kuat. Hal ini membuat manajer bekerja keras untuk meningkatkan
profitabilitasnya sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Umumnya
tujuan didirikannya perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan untuk
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menjamin kelangsungan usaha dan mengembangkan usaha agar usaha tetap dapat
berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang
saham. Hal itu dapat ditingkatkan melalui kinerja perusahaan yang baik.
Kinerja

perusahaan

©

merupakan

alat

untuk

mengukur

kesehatan

perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik, maka itu merupakan prestasi perusahaan
yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan
dari aset, ekuitas dan hutang (Fachrudin, 2011). Kinerja perusahaan dapat diukur
dengan rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini
menggunakan ROE,

karena dapat

menggambarkan

sejauhmana perusahaan

dapat menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham.
Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, biasanya memiliki akses
untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk
memperoleh pinjaman dari kreditur akan lebih mudah karena perusahaan yang
lebih besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau

1

bertahan dalam industri. Ukuran perusahaan adalah salah satu indikator atau
indikasi mengukur kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dapat
mencerminkan jika perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk terus
memperbaiki

kinerjanya,

sehingga

investor

percaya

akan

mendapatkan

pengembalian yang menguntungkan dari perusahaan. A.S. Mahatma Dewi dan A.
Wirajaya (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukan bahwa
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perusahaan dengan skala yang besar, akan lebih mudah memperoleh hutang dari
pada perusahaan dengan skala yang kecil. Jika dilihat dari tingkat kepercayaan
kreditur kepada perusahaan.
Perusahaan

membutuhkan

dana

K
U

untuk

aktivitas

operasionalnya.

Perusahaan dapat didanai dengan hutang dan ekuitas. Sumber pendanaan dapat
diperoleh dari dalam perusahaan. Pada kenyataannya, dana yang dikelola
perusahaan harus dikelola dengan proporsi yang baik dari sumber internal maupun
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eksternal. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya laba perusahaan. Leverage
keuangan merupakan besarnya beban tetap keuangan yang digunakan oleh
perusahaan.

Novaes (2002) dalam Etna (2009) menyatakan bahwa tingkat leverage
dapat memberikan dua macam signal yaitu berita baik dan berita buruk. Berita
baik apabila peningkatan leverage

menggambarkan kemampuan manajemen

untuk meningkatkan nilai. Sedangkan jika berita buruk, apabila manajer
melakukan peningkatan leverage karena terpaksa dan bukan karena alasan
efisiensi. Setiap hutang menimbulkan beban masing-masing. Semakin tinggi
pinjaman maka semakin tinggi beban bunga.

2

Sama seperti halnya dengan kebijakan pendanaan yang tercermin dalam
DER sangat mempengaruhi pencapaian laba yang diperoleh perusahaaan.
Semakin tinggi DER, maka semakin besar kepercayaan dari pihak luar. Hal ini
sangat memungkinkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena
dengan modal yang besar maka kesempatan untuk meraih keuntungan juga besar.
Penelitian ini akan menggunakan sampel di sektor industri manufaktur. Industri
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manufaktur merupakan salah satu industri terbesar di Bursa Efek Indonesia yang
menjadi sektor pendukung pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang tergabung
dalam industri manufaktur memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sehingga
menuntut kinerja perusahaan selalu optimal.
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Penelitian sebelumnya Fachrudin (2011) menyatakan bahwa ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. S. A Putra (2013)
ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

©

perusahaan. Yandri Arviansyah (2013), N. S Puspita (2011) menyatakan bahwa
ukuran perusahan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ekawati serta
Putri, Siti dan Hidayat (2014) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh secara
parsial dan simultan terhadap kinerja perusahaan. Etna (2009) menyatakan bahwa
tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Berdasarkan beberapa peneliti sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti
mengenai pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2010-2012.
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1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah leverage dan ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?

1.3

Batasan Penelitian
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Batasan masalah bertujuan dalam pembahasan terhadap obyek yang
diteliti, sehingga obyek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Oleh karena itu,
peneliti membatasi penelitian sebagai berikut :
a.

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di
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Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2012.
b.

Sampel perusahaan yang digunakan peneliti sebanyak jumlah perusahaan
yang memenuhi kriteria sampel.

c.
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Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah DER untuk Leverage,
Logaritma natural penjualan (logaritma natural of sales) untuk ukuran
perusahaan, dan ROE untuk kinerja perusahaan.

d.

Data yang digunakan diperoleh dari IDX dan Laporan Keuangan tahun
2010-2012.

1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh leverage dan

ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan dalam perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
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1.5

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pelaku

pasar modal yaitu sebagai berikut :
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan gambaran
untuk investor / calon investor, perusahaan dan pemegang saham mengenai
keterkaitan antara leverage dan ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan,
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sehingga dapat membantu investor untuk bisa lebih selektif lagi dalam memilih
perusahaan yang akan dijadikan tempat untuk berinvestasi. Serta investor dapat
melihat perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan yang bisa
mengelola perusahaan dengan baik, sehingga investor memiliki pertimbangan
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untuk berinvestasi.
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dengan uji spss dapat ditarik
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kesimpulan sebagai berikut :

Hasil dari uji t atau pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel
leverage tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang
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diproksikan dengan ROE (Return On Equity), dengan demikian hasil ini tidak
mendukung hipotesis pertama. Sedangkan untuk ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE. Dengan
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demikian hasil dari pengujian ini menunjukkan hipotesis yang kedua tidak
terdukung. Hasil dari uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa
variabel Leverage dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam pengujian spss dihasilkan nilai R
Square hanya sebesar 0.001 atau 0.1% yang dapat menjelaskan kemampuan ROE,
sisanya 99.9 % lagi dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.
5.2

Keterbatasan Penelitian dan Saran
Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis

memberikan beberapa saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini untuk dapat
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dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :
(a) Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode selama 3 tahun,
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, sehingga data yang digunakan
ada kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka

W
D

panjang.

(b) Peneliti hanya menggunakan DER untuk proksi Leverage, ROE untuk
proksi kinerja perusahaan dan LnPenjualan untuk proksi Ukuran
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perusahaan.

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
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(a) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga akan semakin memperkuat
hasil penelitian.

(b) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang
lebih panjang untuk mengetahui kosistensi dari pengaruh variabel-variabel
independen tersebut terhadap kinerja perusahaan, agar didapatkan
ketepatan model yang dihasilkan.
(c) Peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel perusahaan selain
industri manufaktur.
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