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ABSTRAK 
 

Pada jaman yang semakin berkembang seperti saat ini, banyak perusahaan 
saling bersaing dalam mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dengan tujuan agar 
perusahaan tersebut tetap bertahan, hal ini mendorong peningkatan atau pertumbuhan 
dunia perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus mengembangkan strategi secara 
berkelanjutan agar mampu membuat kebijakan dan keputusan yang tepat pada setiap 
kegiatan perusahaan. Salah satu masalah keuangan yang dihadapi oleh suatu 
perusahaan adalah masalah pembiayaan perusahaan. Salah satu cara untuk membiayai 
kebutuhan dana suatu perusahaan adalah berasal dari sumber dana ekstern yang 
berasal dari luar perusahaan seperti modal pinjaman. Bila perusahaan menggunakan 
modal pinjaman, berarti perusahaan telah melakukan leverage. Semakin banyak 
penggunaan modal pinjaman, akan semakin besar resiko tidak terbayarnya pinjaman. 
Walaupun penggunaan modal pinjaman menimbulkan resiko bagi perusahaan, namun 
dapat meningkatkan Return on Equity (ROE) dan Earnings per Share (EPS). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh financial leverage 
terhadap ROE  dan EPS pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Financial 
Leverage berpengaruh signifikan terhadap ROE dan EPS perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hipoteis yang diambil dalam penelitian ini 
adalah “Financial leverage berpengaruh signifikan terhadap ROE dan EPS pada 
perusahaan pertambangan yng terdaftar pada Bursa Efek Indonesia”. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 perusahaan pertambangan yang go 
public pada Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan selama 5 tahun, yaitu 
dari tahun 2005-2009. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan 
menggunakan teknik total sampling. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini 
meliputi Finacial Leverage, ROE, dan EPS. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah laporan keuangan audit tahun  2005-2009 perusahaan sampel yang 
diperoleh dari situs www.idx.co.id. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 
alat analisis regresi liniear sederhana. 

Dari hasil analisis regresi liniear sederhana disimpulkan bahwa Variabel 
financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE maupun EPS pada 
perusahaan pertambangan. Dari kedua variable independen ( ROE dan EPS ), ternyata 
tidak berpengaruh terhadap Financial Leverage. 
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