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                                                BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Leverage 

Penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik yang 

merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun sumber pembiayaan 

jangka panjang akan menimbulkan suatu efek yang biasa disebut dengan 

leverage. Gibson (1990) menyatakan bahwa “the use of debt, called leverage, 

can greatly affect the level and degree of change is the common earning”, 

artinya penggunaan hutang, disebut penggungkit, sangat dapat memengaruhi 

tingkat derajat dan tingkat perubahaan pendapatan saham. Selain itu, Schall 

dan Harley (1992) mendefinisikan leverage sebagai “the degree of firm 

borrowing”, artinya leverage sebagai tingkat pinjaman perusahaan. 

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan leverage adalah suatu tingkat 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang 

mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka 

mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik 

perusahaan. Permasalahan  leverage  akan selalu dihadapi oleh perusahaan, 

9 
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bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya 

tetap operasi maupun biaya finansial. Biaya tetap operasi merupakan beban 

atau biaya tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi 

pelaksanaan investasi, sedangkan biaya finansial merupakan beban atau biaya 

yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan. 

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. 

a. Leverage Operasi 

Leverage operasi (operating leverage) timbul sebagai suatu akibat 

dari adanya beban-beban tetap yang ditanggung dalam operasional 

perusahaan. Beban-beban tetap operasional tersebut misalnya biaya 

depresiasi / penyusutan atas aktiva tetap yang dimilikinya. Keown, Seall, 

Martin, dan William Patty (2000) mengemukakan pengertian leverage 

operasi (operating leverage) adalah “company defrayal remain in the 

current of company earning”, artinya pembiayaan tetap perusahaan di 

dalam arus pendapatan perusahaan. Sedangkan Sartono (2001) 

menyebutkan leverage operasi timbul karena perusahaan memiliki biaya 

operasi tetap.  
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 Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional 

terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan 

kata lain pengaruh perubahan volume penjualan (Q) terhadap laba 

sebelum bunga dan pajak (EBIT). Besar  kecilnya leverage operasi 

dihitung dengan DOL (Degree of operating leverage) (Sartono , 1997). 

 

                      
                        persentase perubahan EBIT 
 DOL  =       

                      persentase perubahan 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. 

b. Leverage Finansial 

Pengertian financial leverage (leverage keuangan) menurut 

Keown, Seall, Martin, dan Patty (2000) adalah : “Pembiayaan sebagian 

dari aset perusahan dengan surat berharga yang mempunyai tingkat bunga 

yang tetap (terbatas) dengan mengharapkan peningkatan yang luar biasa 

pada pendanaan bagi pemegang saham”. Dilihat dari pengertian di atas 

leverage keuangan dimiliki perusahaan karena adanya penggunaan modal 

/ dana yang memiliki beban tetap dalam pembiayaan perusahaan. 
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Besar kecilnya  leverage finansial dihitung dengan DFL (Degree 

of financial leverage). DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS 

karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DFL nya, maka makin 

besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang 

mempunyai DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang 

dalam proporsi yang lebih besar (Sartono, 1997). 

 
 

                     persentase perubahan EPS 
          DFL       =         

                    persentase perubahan EBIT  
 

 

Risiko finansial adalah tambahan risiko yang dibebankan kepada 

para pemegang saham biasa sebagai hasil dari keputusan untuk 

mendapatkan pendanaan melalui utang. Pemegang saham akan 

menghadapi risiko bisnis yaitu ketidakpastian yang inheren pada proyeksi 

laba operasi masa depan. Jika perusahaan menggunakan utang, maka hal 

ini akan mengonsentrasikan risiko bisnis pada pemegang saham biasa. 

Konsentrasi risiko bisnis ini terjadi karena para pemegang saham yang 

menerima pembayaran bunga secara tetap, sama sekali tidak menanggung 

risiko bisnis. 

Pada penelitian terdahulu telah dibuktikan bahwa penggunaan 

utang ternyata menjadi bermanfaat karena dapat mengurangi besarnya 
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pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penggunaan utang tidak 

selamanya merugikan perusahaan maupun pemegang saham selama 

proporsinya tidak melebihi batas tertentu. 

2. Risiko  

 Keputusan investasi yang menyangkut masa depan bersifat tidak pasti 

sehingga didalamnya menggambarkan unsur risiko. Agar investasi 

memberikan hasil yang efektif maka investor harus mampu menilai 

pendapatan atau risiko yang terkandung dalam alternatif investasi yang 

direncanakan. Umumnya risiko ada pada setiap investasi. Besar kecilnya 

risiko tergantung pada jenis investasinya tersebut. 

Husnan (1998) menyatakan bahwa dalam dunia yang sebenarnya 

hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. 

Pemodal tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya, dimana 

pemodal menghadapi risiko dalam investasi yang dilakukannya. Dalam hal ini 

pemodal hanya dapat memperkirakan beberapa keuntungan yang diharapkan 

dari investasinya, dan seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti 

akan menyimpang dari hasil yang diharapkan. 

a) Pengertian Risiko 

Menurut Hartono (2003) risiko adalah variabilitas return terhadap 

return yang diharapkan, sedangkan menurut Husnan (2001) risiko 

dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh menyimpang dari 
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yang diharapkan. Jones  dalam Wulandari (2004) mengemukakan bahwa 

risiko adalah kemungkinan return yang diterima (actual return) dari suatu 

investasi yang berbeda dengan return yang diharapkan (expected return). 

Brigham dan Gapenski dalam Wulandari (2004) menyatakan 

bahwa risiko dianggap sebagai kemungkinan yang diterima lebih kecil 

dari keuntungan yang diharapkan. Risiko dapat dikurangi dengan 

mengadakan diversifikasi yaitu dengan membeli berbagai jenis saham 

(portofolio).  

Menurut Sartono (1997) ada 3 jenis investor dalam menghadapi 

risiko yaitu : 

1) Risk Seeker, yaitu investor lebih senang menghadapi risiko yang lebih 

tinggi karena dari risiko yang tinggi akan diperoleh return yang besar 

pula. 

2) Risk averse, yaitu investor lebih senang menghadapi risiko yang lebih 

kecil dengan return yang sama dari berbagai alternatif yang 

ditawarkan. 

3) Risk neutrality, yaitu sikap netral dalam menghadapi risiko. Akan 

cenderung meminta kenaikan tingkat keuntungan (return) yang sama 

untuk tiap kenaikan risiko. 
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b) Jenis-jenis Risiko 

Dalam konteks portofolio, risiko dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : 

1) Risiko Sistematik (Systematic Risk) 

Risiko sistematik yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan 

dengan melakukan diversifikasi atau dengan membentuk portofolio 

surat berharga. Karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-

faktor makro yang dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan. 

Misalnya adanya perubahan tingkat bunga, kurs valas, kebijakan 

pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian sifatnya umum dan 

berlaku bagi semua saham dalam bursa saham yang bersangkutan. 

Risiko ini juga disebut Undiversiable Risk. 

2) Risiko tidak Sistematik (Unsystematic Risk) 

Risiko tidak sistematik merupakan risiko yang dapat 

dihilangkan dengan melakukan diversifikasi dalam portofolio, karena 

risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan industri tertentu. 

Diversifikasi dapat diartikan bahwa investor tidak hanya menanamkan 

dananya pada satu sekuritas, mereka akan membentuk suatu portofolio 

yang terdiri atas berbagai macam sekuritas. Fluktuasi risiko ini 

besarnya berbeda-beda antara satu saham dengan saham yang lain. 

Dengan adanya perbedaan tersebut maka masing-masing saham 

memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda terhadap setiap 
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perubahan pasar. Misalnya faktor struktur modal, struktur aset, tingkat 

likuiditas, tingkat keuntungan, dan sebagainya. 

3. Risiko Sistematik Saham  

Beta saham mengukur kepekaan saham terdapat perubahan pasar. 

Semakin besar beta saham menunjukkan semakin pekanya tingkat keuntungan 

suatu saham untuk bereaksi lebih jauh melebihi tingkat keuntungan indeks 

pasar. 

a. Pengertian Beta 

Hartono (2003) mendefinisikan beta sebagai pengukur risiko 

sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. 

Menurut Husnan (2001) beta merupakan ukuran risiko yang berasal dari 

hubungan antara tingkat keuntungan suatu saham dengan pasar. 

Sedangkan Sartono (1997) mengemukakan bahwa beta adalah risiko yang 

terjadi karena faktor perubahan pasar secara keseluruhan. Faktor-faktor ini 

meliputi perubahan ekonomi, keadaan politik, inflasi, kebijakan keuangan 

dan lingkungan sosial. Faktor ini memengaruhi harga dari semua jenis 

portofolio sehingga penambahan jumlah saham dalam portofolio tidak 

dapat menghilangkan risiko sistematik. 

b. Mengestimasi Beta 

Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak 

dapat dihilangkan karena diversifikasi. Beta suatu sekuritas dapat dihitung 
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dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang 

dihitung berdasarkan data historis ini selanjutnya dapat dipergunakan 

untuk mengestimasi beta masa datang. 

Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis 

berupa data pasar (return-return sekuritas dan return pasar), data 

akuntansi (laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar, atau data 

fundamental (menggunakan variabel-variabel fundamental). Beta yang 

dihitung dengan data pasar disebut dengan beta pasar. Beta yang dihitung 

dengan data akuntansi disebut dengan beta akuntansi dan beta yang 

dihitung dengan fundamental disebut beta fundamental. 

               
               σ LABA i M 
 hi =                                  
              σ2

 LABA M 
 

   

Dimana : 

hi                   : beta akuntansi sekuritas ke i 

σ LABA i M  : kovarian antara laba perusahaan ke i dengan indeks laba pasar        

σ2
 LABA M  : varians dari indeks laba pasar 

Untuk menghitung beta pasar terlebih dahulu perlu dihitung return 

saham dan return pasarnya. Secara matematis return pasar dan beta saham 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1) Menghitung return saham 

 
  Pt  − Pt-1   

 Rit =            

                  Pt-1 
 

 

Dimana :  

 Rit        : return saham i periode ke-t  

 Pt         : harga pasar saham i periode ke-t   

Pt-1       : harga pasar saham i periode ke-(t-1) 

2) Menghitung return pasar 

 
              IHSGt – IHSGt-1 
Rmt  =  

        IHSGt-1 
 

 

Dimana : 

Rmt         : Return pasar period ke-t 

IHSGt    : IHSG periode ke-t 

IHSGt-1  : IHSG periode ke-(t-1) 

3) Menghitung beta saham (β) 

Koefiesien beta atau risiko sistematik diukur dengan slope dari 

garis karakteristik saham yang diperoleh dengan cara meregresikan 

return saham dan return pasar. 
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Rit = αi + βi (Rm) + ei 
 

 

Dimana : 

Rit   : return saham i 

αi    : konstanta 

βi    : beta saham i 

Rm : return pasar 

ei   : disturbance error                                              ( Hartono, 2003 ) 

 

Menurut Husnan (1998) ada beberapa faktor yang diidentifikasi 

mempengaruhi nilai beta : 

a. Cyclicality 

Faktor ini menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

konjungtur perekonomian. 

b. Operating leverage 

Operating leverage menunjukkan proporsi biaya perusahaan yang 

merupakan biaya tetap. Semakin besar proporsi ini semakin besar 

operating leverage-nya. Perusahaan yang mempunyai operating leverage 

yang tinggi akan cenderung mempunyai beta yang tinggi pula. 
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c. Financial leverage 

Perusahaan yang menggunakan utang adalah perusahaan yang mempunyai 

financial leverage. Semakin besar proporsi utang yang dipergunakan oleh 

perusahaan, pemilik modal sendiri akan menanggung risiko yang semakin 

besar. Karena itu semakin tinggi financial leverage, semakin tinggi beta 

equity. 

Menurut Hartono (2007) ada faktor yang memengaruhi beta yaitu : 

a. Dividend Payout 

Dividend payout diukur sebagai dividen yang dibayarkan dengan laba 

yang tersedia untuk pemegang saham umum. Jika perusahaan memotong 

dividen, maka akan dianggap sebagai sinyal buruk karena dianggap 

perusahaan membutuhkan dana. Oleh karena itu perusahaan yang 

mempunyai risiko tinggi cenderung untuk membayar dividend payout 

lebih kecil supaya nantinya tidak memotong dividen jika laba yang 

diperoleh turun. Untuk perusahaan yang berisiko tinggi, probabilitas untuk 

mengalami penurunan laba adalah tinggi. Berdasarkan hasil pemikiran ini 

maka dapat disimpulkan adanya hubungan negatif antara risiko dan 

dividend payout, yaitu risiko tinggi, dividend payout rendah. Karena beta 

merupakan pengukur risiko, maka dapat juga dinyatakan bahwa beta dan 

dividend payout mempunyai hubungan negatif.   
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b. Asset Growth 

Asset growth didefinisikan sebagai perubahan (tingkat pertumbuhan) 

tahunan dari aktiva total. Variabel ini mempunyai hubungan positif 

dengan beta. 

c. Leverage 

Leverage didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang 

dibagi dengan total aktiva. Variabel ini mempunyai hubungan positif 

dengan beta. 

d. Liquidity 

Liquidity diukur sebagai current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan 

hutang lancar. Likuiditas diprediksi mempunyai hubungan yang negatif 

dengan beta, yaitu secara rasional diketahui bahwa semakin likuid 

perusahaan, semakin kecil risikonya. 

e. Asset Size 

Variabel ukuran aktiva (asset size) diukur sebagai logaritma dari total 

aktiva. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan negatif dengan 

risiko. Ukuran aktiva dipakai sebagai wakil pengukur (proxy) besarnya 

perusahaan. Perusahaan besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Alasannya adalah karena 

perusahaan besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal 

sehingga dianggap mempunyai beta yang lebih kecil. 
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f. Earning Variability 

Variabel laba (earning variability) diukur dengan nilai deviasi standar dari 

PER (price earnings ratio) atau rasio P/E (harga saham dibagi dengan 

laba perusahaan). Variabilitas dari laba dianggap sebagai risiko 

perusahaaan, sehingga hubungan antara variabel ini dengan beta adalah 

positif.  

g. Accounting Beta 

Beta akuntansi (accounting beta) diperoleh dari koefisien regresi dengan 

variabel dependen perubahan laba akuntansi dan variabel independen 

adalah perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar. 

Karena beta akuntansi dan beta pasar keduanya pengukur risiko yang 

sama, maka diprediksi keduanya memiliki hubungan yang  positif. 

4. Teori Struktur Modal Optimal 

Struktur modal optimal suatu perusahaan adalah kombinasi utang dan 

ekuitas yang akan memaksimalkan harga saham. Berikut ini adalah teori-teori 

mengenai penentuan struktur modal yang optimal dalam hubungannya dengan 

penggunaan leverage. 

a. Teori Modigliani-Miller 

Modigliani dan Miller serta para pengikutnya mengembangkan 

teori pertukaran leverage (the trade-off theory of leverage). Mereka 

menunjukkan bahwa utang adalah sesuatu yang sangat bermanfaat karena 
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bunga merupakan pengurang pajak, tetapi juga membawa serta biaya-

biaya yang dikaitkan dengan kemungkinan kebangkrutan. Menurut teori 

ini, struktur modal yang optimal adalah keseimbangan antara manfaat 

pajak dari utang dan biaya-biaya yang berhubungan dengan kebangkrutan. 

b. Pecking Order Theory  

Menurut teori ini, perusahaan akan lebih menyukai pendanaan 

internal. Investasi akan dibiayai dengan menggunakan dana internal 

terlebih dahulu, yaitu laba ditahan, kemudian baru diikuti dengan 

penggunaan utang, dan akhirnya dengan penerbitan ekuitas baru (saham 

baru). Hierarki sumber dana ini didasarkan pada tingkat risiko yang akan 

ditanggung oleh perusahaan jika menggunakan ketiga sumber dana 

tersebut. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh leverage operasi dan leverage 

finansial telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Sufiati dan Na’im 

(1998) meneliti tentang pengaruh tingkat leverage operasi dan leverage finansial 

terhadap tingkat risiko sistematik perusahaan publik Indonesia. Selain itu juga 

mempertimbangkan pengaruh ukuran dan jenis perusahaan. Hasil analisis 

terhadap 60 perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan merupakan variabel yang secara konsisten berpengaruh secara 
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positif terhadap risiko beta, sedangkan variabel industri tidak berpengaruh 

terhadap risiko beta. 

Wulandari (2004) menganalisis hubungan leverage operasi dan leverage 

finansial dengan risiko sistematik saham. Sampel yang digunakan sebanyak 22 

perusahaan manufaktur jenis Food and Beverage dan Tobacco di BEJ periode 

1999-2000. Data dianalisis dengan menggunakan korelasi product moment. 

Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan positif antara leverage operasi 

dengan risiko sistematik yang ditunjukkan dengan r hitung 0,121 lebih kecil dari r 

tabel sebesar 0,213. Leverage finansial juga tidak memiliki hubungan positif 

dengan risiko sistematik yang ditunjukkan dengan r hitung -0,057 lebih kecil dari 

r tabel 0,213. 

Rahmawati (2006) dengan mengambil populasi semua perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEJ periode 2000-2003 meneliti pengaruh 

leverage operasi dan leverage finansial terhadap risiko sistematik. Hasilnya 

leverage operasi tidak berpengaruh terhadap risiko sistematik dengan tingkat 

signifikasi probabilitas 0,175 dimana nilainya lebih besar dari 0,05. 

Kartikasari (2007) meneliti variabel fundamental yang mempengaruhi risiko 

sistematik (beta). Variabel fundamental ini meliputi leverage operasi, leverage 

finansial, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Sampel yang digunakan sebanyak 

54 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 1994-2000. Hasil uji 

regresi menunjukkan bahwa leverage operasi, ukuran perusahaan dan 
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profitabilitas berpengaruh positif terhadap beta. Sedangkan leverage finansial 

tidak berpengaruh terhadap risiko sistematik. 

Nursari (2007) menganalisis pengaruh asset growth, likuiditas dan variabel 

leverage terhadap beta. Sampel yang digunakan sebanyak 53 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode penelitian tahun 2000-2005. Dengan 

menggunakan analisis linier berganda diperoleh hasil bahwa asset growth 

berpengaruh negatif dan signifikan. Tingkat likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

beta, sedangkan variabel leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

beta perusahaan. 

 

C. Kerangka Pikir 

1. Pengaruh Leverage Operasi terhadap Risiko Sistematik Saham  

Leverage operasi menggambarkan struktur biaya perusahaan yang 

dikaitkan dengan keputusan manajemen dalam menentukan kombinasi asset 

perusahaan. Leverage operasi terjadi pada saat perusahaan menjalankan 

operasinya dengan menggunakan aktiva tetap, seperti mesin-mesin dan 

peralatan produksi, sehingga menimbulkan biaya yang bersifat tetap seperti 

biaya perawatan (maintenance). Dalam jangka pendek penggunaan aktiva 

yang relatif tinggi akan menimbulkan proporsi biaya tetap yang relatif tinggi 

terhadap biaya variabel. Proporsi biaya tetap yang tinggi menunjukkan 

leverage operasi perusahaan yang tinggi. Berapapun laba operasi yang 
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diterima perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap biaya tetap yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Pada perusahaan yang mengalami 

penurunan laba operasi, maka besarnya biaya tetap yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan tidak akan berubah. Hal ini dapat menyebabkan laba bersih 

perusahaan semakin kecil, yang tercermin dalam EAT (Earning After Tax) 

yang juga menurun. Investor biasanya tidak berminat menginvestasikan 

dananya pada perusahaan yang memiliki EAT rendah, karena return yang 

akan diterima juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap demand 

investor terhadap saham perusahaan yang juga akan menurun, sehingga harga 

sahamnya menjadi ikut turun. Akibatnya risiko sistematik (beta) saham 

perusahaan meningkat. 

Dalam kondisi jangka panjang semua input yang digunakan dalam 

produksi suatu perusahaan adalah bersifat variabel. Akibatnya biaya tetap 

tidak lagi menjadi beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan 

adanya skala ekonomi yang optimal, menyebabkan penurunan biaya rata-rata 

perusahaan seiring meningkatnya skala operasi dalam jangka panjang. 

Sebagai contoh adalah perbandingan ukuran dapur sebuah restoran 

kecil dengan dapur milik McDonald. Pada tingkat output rendah, dapuran 

restoran kecil dapat menghasilkan output per unit dengan biaya rata-rata 

operasi lebih rendah daripada McDonald. Hal ini disebabkan mesin yang 

digunakan McDonald lebih besar dan lebih terspesialisasi, demikian juga 
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dengan tenaga kerjanya lebih terspesialisasi, sehingga biaya rata-rata operasi 

yang dikeluarkan McDonald menjadi lebih besar dengan tingkat output yang 

sama. Tetapi sebaliknya jika jumlah output dinaikkan, tiga kali lipat misalnya, 

dapur dengan skala McDonald akan mempunyai biaya rata-rata operasi yang 

lebih rendah. 

Dalam penelitian ini umur perusahaan menjadi penting sebagai faktor 

yang menentukan skala ekonomi suatu perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai umur yang relatif lama cenderung memiliki skala ekonomi yang 

lebih besar, karena perusahaan tersebut tidak lagi dalam kondisi tumbuh 

(growth), tetapi setidaknya sudah dalam fase pematangan (mature). Tentu saja 

dalam hal ini skala ekonomi perusahaan sudah meningkat menjadi semakin 

besar. 

Perusahaan dengan skala ekonomi yang besar biasanya memiliki 

output atau skala operasi yang juga besar. Hal ini menyebabkan biaya rata-

rata operasi (leverage operasi) perusahaan semakin menurun. Artinya 

perusahaan menjadi lebih efisien sehingga kemungkinan return yang diterima 

perusahaan dari hasil penjualan menjadi semakin meningkat. Hal ini akan 

mengundang minat investor untuk menginvestasikan dananya pada 

perusahaan tersebut. Akibatnya harga saham perusahaan menjadi naik. 

Pengaruh kenaikan demand investor terhadap harga saham ini pada akhirnya 

juga menurunkan beta saham perusahaan tersebut, karena beta merupakan 
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hasil estimasi antara return saham dengan return pasar. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat leverage operasi berpengaruh 

positif terhadap risiko sistematik (beta). 

2. Pengaruh Leverage Finansial terhadap Risiko Sistematik Saham 

Leverage finansial menggambarkan tingkat sumber dana utang dalam 

struktur modal perusahaan. Penggunaan utang yang relatif tinggi 

menimbulkan biaya tetap berupa beban bunga. Bunga utang ini harus 

dibayarkan oleh perusahaan berapapun laba yang diterimanya. Semakin 

banyak perusahaan menggunakan utang, maka akan semakin besar bunga 

utang yang harus dibayarkan. Artinya tingkat leverage finansial semakin 

tinggi. 

Para investor biasanya enggan menginvestasikan dananya pada 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi karena return yang akan 

diterima menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan laba perusahaan atau EBIT 

(Earning Before Interest and Tax) harus dikurangi bunga utang (interest) yang 

jumlahnya besar akibat penggunaan utang yang besar, sehingga EPS (Earning 

per Share) dan EAT (Earning After Tax) perusahaan menjadi rendah. Investor 

lebih suka menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki EAT 

tinggi, yang berarti return yang diterima juga akan tinggi. 

Pada saat perusahaan menggunakan proporsi utang yang tinggi, 

artinya leverage finansial perusahaan yang tinggi, minat investor akan 
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menurun, sehingga harga saham perusahaan menurun, disebabkan kondisi 

pasar perusahaan tersebut yaitu demand atau permintaan terhadap sahamnya 

yang menurun. Hal ini akan berpengaruh terhadap beta saham perusahaan 

yang mencerminkan risiko yang dialami perusahaan akan meningkat. 

 

D. Paradigma Penelitian 

                                  

                                                        

                                                            

                                   

 

 

Keterangan : 

X1    : leverage operasi 

X2    : leverage finansial 

Y : risiko sistematik 

  : garis pengaruh variabel independen (x) secara parsial terhadap variabel 

dependen (Y) 

: garis pengaruh variabel independen (x) secara simultan terhadap 

variabel dependen (Y) 

 

X1 

X2 

Y 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut : 

Ha1 : leverage operasi mempunyai pengaruh positif terhadap risiko 

sistematik saham. 

Ha2 : leverage finansial mempunyai pengaruh positif terhadap risiko 

sistematik saham. 

Ha3 :   leverage operasi dan leverage finansial secara simultan berpengaruh 

terhadap risiko sistematik saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


