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 Kebutuhan dana akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan 
dan pertumbuhan perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan dalam memperoleh 
tambahan dana baru yang didapatkan baik itu dengan menambah modal sendiri 
atau dengan modal asing (utang) untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan 
yang diukur dengan profitabilitas, dan meningkatkan laba pemegang saham biasa 
yang tercermin dalam Earning Per Share  (EPS) atau laba per lembar saham. Oleh 
karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Financial 
Leverage dan Profitabilitas Terhadap Earning Per Share pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Tujuan penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui pengaruh financial leverage dan profitabilitas terhadap Earning Per 
Share, baik itu secara simultan maupun secara parsial. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Penentuan Sampel 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 25 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Penelitian ini terdiri 
dari EPS sebagai variabel dependen, sedangkan DER, ROA dan ROE sebagai 
variabel independen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
 Hasil dari analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi Y = 
-0,132 + 0,013 X1 + 0,964 X2 + 0,009 X3 + e. Berdasarkan pengujian secara 
simultan dalam penelitian ini ada pengaruh variabel DER, ROA, dan ROE 
terhadap EPS sebesar 82,1%. Berdasarkan hasil uji secara parsial DER 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap EPS sebesar 0,09%, ROA 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap EPS sebesar 3,35%, serta ROE 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap EPS sebesar 5,29%. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan antara lain: 
Bagi perusahaan khususnya pihak manajemen, sebaiknya berhati-hati dalam 
menambah utang dalam struktur modal perusahaan. Apabila penggunaan utang 
sudah mencapai batas optimal dalam menghasilkan laba perusahaan dan 
penambahan utang terus dilakukan, maka akan menurunkan Earning Per Share 
(EPS). Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel lain seperti 
jumlah penjualan dan rentang waktu penelitian yang lebih lama agar hasil 
pengujian lebih akurat serta penggunaan jumlah sampel yang lebih 
dikembangkan, misalkan pada perusahaan lain yang memiliki kriteria jenis usaha 
yang sama seperti pada perusahaan manufaktur. 




