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Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: 1) Untuk melihat dan menguji pengaruh
Earnings per share (EPS) terhadap Kinerja Keuangan, 2) Untuk melihat dan menguji pengaruh Size
perusahaan terhadap Kinerja Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Secara simultan,
earning per share dan size perusahaan berpengaruh terhadap Return on equity, Secara parsial,
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen yang diamati memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependennya, size perusahaan tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap return on equity, earning per share memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
return on equity.
Kata Kunci: Earning Per Share, Size Perusahaan, Kinerja Keuangan

Pendahuluan
Dalam era persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif ini, kelangsungan hidup dan
kesempatan berkembang perusahaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan akses ke sumber
dana. Dalam perekonomian modern, salah satu sumber dana eksternal bagi perusahaan adalah pasar
modal. Pasar modal memberikan kesempatan perusahaan untuk bersaing secara sehat dalam rangka
menarik minat investor agar menanamkan modalnya di perusahaannya (Adiwiratama, 2012)
Menurut Rivai, dkk (2013:89) Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif dalam
menggerakkan dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang
produktif. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana baik masyarakat dalam negeri maupunluar
negeri, dapat menginvestasikan uangnya melalui pasar modal. Pasar modal yang telah berkembang
memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara.
Pasar modal Indonesia telah menjadi perhatian banyak pihak khususnya masyarakat bisnis.
Hal ini terutama dikarenakan oleh kegiatan pasar modal yang semakin berkembang dan efisien disatu
pihak dan dilain pihak meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencari alternatif pembiayaan
usaha selain bank dan lembaga keuangan bukan bank.
Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) yang selalu menunjukkan peningkatan dimana saat ini mencapai 490 perusahaan
yang tercatat di BEI. Jumlah ini cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Namun jumlah ini jauh lebih rendah dengan jumlah perusahaan yang tercatat di negara lain, seperti
Malaysia mencapai 910 perusahaan, Singapura sebanyak 780 perusahaan, dan Hong Kong1.602
perusahaan (Putra,2013).
Salah satu fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk memobilisasi dana yang
bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Dengan adanya
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peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI, maka hal ini akan berdampak pada semakin
banyaknya alternatif pilihan bagi para investor untuk melakukan investasi yang dapat memberikan
keuntungan baginya
Investor pasti memerlukan informasi sebagai dasar untuk menentukan bahwa investasinya
akan menguntungkan kedepannya atau tidak. Untuk itu, investor dapat melakukan penilaian dari
kinerja dan kemampuan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Salah satu sumber informasi yang
diperlukan untuk dasar pengambilan keputusan investasi adalah laporan keuangan.
Ukuran (size) perusahaan dapat digunakan oleh investor sebagai pertimbangan untuk
menanamkan modalnya dengan mempertimbangkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya
perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul akibat
berbagai situasi yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan operasinya. Size perusahaan biasanya
diukur menggunakan total aktiva, penjualan dan modal yang dimiliki perusahaan.
Size perusahaan menurut hasil penelitian Cooke (1992) terbukti mempengaruhi luas
pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Miswanto
(1999) tentang pengaruh operating leverage, cyclicality, dan ukuran perusahaan terhadap risiko bisnis
menemukan bahwa operating leverage tidak berpengaruh terhadap peningkatan risiko bisnis begitu
pula dengan pengaruh cyclicality terhadap risiko bisnis relatif kecil sedangkan ukuran perusahaan
memiliki pengaruh yang positif terhadap risiko bisnis. Dengan kata lain penelitian ini membuktikan
bahwa size perusahaan berpengaruh terhadap risiko investasi yang berarti pula berpengaruh terhadap
return investasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Daniati dan Suhairi (2006) sendiri mengguji laba kotor dan
size perusahaan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan laba kotor dan size perusahaan
terhadap expected return saham.
Earnings Per Share sering digunakan sebagai angka yang memberikan ringkasan dari
berbagai data akuntansi. Sehingga digunakan untuk melihat kemajuan dari operasi perusahaan,
menentukan harga saham dan besarnya dividen yang akan dibagikan. Tingkat pertumbuhan earnings
per share tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada umumnya
pemegang saham tertarik dengan earnings per share yang besar, sebagai salah satu indikator
keberhasilan suatu perusahaan. Dimana earnings per share dapat menggambarkan kepada pemegang
saham mengenai keuntungan yang diperoleh dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap
lembar saham.
Perusahaan mengalami pertumbuhan earnings per share positif, apabila terdapat kenaikan
earnings per share dari suatu periode ke periode berikutnya. Dimana tingkat pertumbuhan earnings
per share dapat digunakan untuk memprediksi besarnya deviden dan harga saham dikemudian hari.
Menurut Fakhruddin dan Darmadji (2006: 26) earning per share (EPS) “merupakan rasio yang
menunjukkan berapa besar keuntungan (laba) yang diperoleh investor atau pemegang saham per
lembar sahamnya”. Sehingga earnings per share dapat digunakan untuk menentukan nilai
perusahaan.
Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Adiwiratama (2012).
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan perhitungan
earning per share sebagai salah satu variabel independensedangkan penelitian sebelumnya
menggunakan laba kotor. Periode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan
periode 2008-2010 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2009-2012. Analisis yang
digunakan oleh peneliti sebelumnya menggunakan regresi linear berganda sedangkan penelitian ini
menggunakan analisis jalur atau biasa dikenal dengan path analysis.
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Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab
akibat antara lebih dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
komponen laporan arus kas (arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan) dan earnings
per share (EPS) dan size perusahaan sebagai variabel independen dan variabel dependen adalah
kinerja keuangan.
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) melalui website BEI www.idx.co.id atau di Galeri Investasi BEI Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, Panaikang. Waktu
yang telah digunakan untuk penelitian kurang lebih 2 bulan yaitu mulai bulan Februari 2020 s/d Maret
2020.
Data-data yang digunakan berupa data historis tahunan selama empat tahun, yaitu data
keuangan tahun 2014 – 2018 dan dalam bentuk bukan angka (non numeric) yang sifatnya menunjang
data kualitatif sebagai keterangan, yang diperoleh dari hasil study, kepustakaan, artikel, dan
sebagainya.
Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data berupa dokumen dan informasi tertulis
yang berhubungan dengan objek penelitian yang diterbitkan oleh pihak Bursa Efek Indonesia.Datadata tersebut diperoleh melalui Indonesian Capital Market Directory(ICMD) dan IDX Statistic yang
diperoleh dari Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Makassar dan situs resmi Bursa Efek Indonesia
(www.bei.co.id) dan BAPEPAM (www.bapepam.co.id).
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan dua metode yaitu: 1)
Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada
subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer (dokumen yang ditullis oleh
orang yang langsung mengalami suatau peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan
kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini). Ketika menggnakan metode ini sebagai
metode pengumpulan data, maka peneliti bisa menggunakan data yang ada dengan hanya membuat
salinan atau menggandakanya. 2) Akses melalui internet, Metode ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan bahan atau data-data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada akses
internet. Metode ini bisa dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari serta menelaah berbagai
macam literature seperti buku, jurnal, koran, dan berbagai sumber tertulis lainya yang berkaitan
dengan objek yang akan diteliti.
Populasi merupakan keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti sedangkan sampel
merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan Manufaktur Industri Pertambangan yang listed dan go public di Bursa Efek Indonesia
mengacu pada periode waktu yang digunakan oleh peneliti,
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Tabel 1. Indikator Sampel
Langkah
Prosedur
1
Perusahaan yang termasuk Manufaktur Industri
Pertambangan yang terdaftar di BEI periode
2014-2018
2
Manufaktur Industri
Pertambangan yang
delisting selama periode 2014-2018
3
Manufaktur Industri Pertambangan yang
melakukan marger maupun akuisisi pada
periode 2014-2018
4
Data perdagangan saham yang tidak lengkap
pada periode penelitian 2014-2018
5
Laporan keuangan yang tidak lengkap selama
periode penelitian 2014-2018
Jumlah sampel

Jumlah
23

3
4

0
0
15

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, dimana teknik ini
memilih kelompok target tertentu untuk memperoleh informasi, Kriteria pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah 1) Perusahaan yang bergerak di sector Manufaktur Industri Pertambangan, 2)
Manufaktur Industri Pertambangan tidak ditangguhkan atau disuspen dari perdagangan selama
periode peneltian yakni dari tahun 2014 – 2018. 3) Manufaktur Industri Pertambangan yang tidak
melakukan merger atau tidak diakuisisi selama periode 2014 - 2018. 4) Data perdagangan saham
perusahaan tersedia selama periode penelitian 2014 - 2018. 5) Laporan tahunan dan laporan
keuangan Manufaktur Industri.
Penelitian ini menggunakan uji statistic untuk menguji apakah earnings per share dan size
perusahaan secara simultan dan parsial mempengaruhi kinerja keuangan, Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk melihat
pengaruh antara variabel independen yang telah dikemukakan dengan kinerja keuangan sebagai
variabel dependennya, Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam analisis regresi linear berganda

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, secara simultan seluruh variabel
independen yaitu earning per share, dan size perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap Return on equity pada industri Manufaktur Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI). Adapun pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependennya adalah sebagai berikut:
Pengaruh Earning Per Share Terhadap Return on equity.
Earnings per share digunakan untuk mengukur perolehan pemegang saham dari tiap unit
investasi pada laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Besar kecilnya pendapatan dari earnings per
share tergantung pada laba bersih yang diperoleh perusahaan dan jumlah lembar saham yang beredar.
Nilai yang tercermin dari earnings per share akan memberikan informasi kepada investor mengenai
perolehan keuntungan (return) yang akan diperoleh dari investasi yang dilakukannya.
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Theory Signalling ialah informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan
memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut
mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut
diterima oleh pasar, dengan adanya teori tersebut dapat dilihat bahwa earning per share dan return on
equity ialah sebagai signal untuk menarik investor, dengan rasion tersebut investor bisa mengambil
keputusan untuk menanamkan saham pada entitas tersebut.
Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda
diketahui bahwa secara parsial, earning per share mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Return on equity perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2012)
yang menyatakan bahwa earning per share memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham
perusahaan.Hal ini membuktikan bahwa informasi earning per share ini bisa menggambarkan
prospek earning suatu perusahaan dimasa yang akan datang karena earning per share menunjukkan
laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada semua pemegang saham perusahaan. Sehingga
informasi ini dapat dijadikan referensi bagi investor untuk melakukan transaksi saham yang akan
meningkatkan return bagi perusahaan tersebut.
Pengaruh Size Perusahaan Terhadap Return on equity.
Size atau ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari
besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperoleh.
Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin
timbul akibat berbagai situasi yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan operasinya, dengan adanya
teori tersebut dapat dilihat bahwa Size perusahaan dan return on equityialah sebagai signal untuk
menarik investor, dengan rasio serta besaran kekayaan yang dimiliki oler entitas tersebut, dengan
hasil ini investor bisa mengambil keputusan untuk menanamkan saham pada entitas tersebut
Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa
kelompok, di antaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran
yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset
perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005)
Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja.
Pengukuran kinerja (performing measurement) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas
perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut
Srimindarti (2006:34) adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan
berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.
Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda
diketahui bahwa secara parsial, size perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Return on equity perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2012)
dan Adiwiratama (2012) juga menemukan bahwa size perusahaan tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap returnsaham. Besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhikeputusan investor,
karena total aktiva yang mewakili size perusahan dalam penelitian ini tidak mewakili ukuran
perusahaan yang sebenarnya. Total aktiva bukan hanya didapat dari hasil penjualan semata tetapi bisa
saja didapat dari modal yang didapat dari investor dan total dari aktiva tetap perusahaan. Sehingga
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informasi total aktiva ini kurang mempengaruhi keputusan investor baru untuk menanamkan
modalnya di perusahaan tersebut. Dampaknya return perusahaan juga tidak mengalami peningkatan.

Kesimpulan
Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen yaitu size perusahaan dan earning
per share terhadap variabel dependen yaitu Return on equity pada industri Manufaktur Industri
Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan dari tahun
2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menarik kesimpulan, yakni: 1)
Secara simultan, earning per share dan size perusahaan berpengaruh terhadap Return on equity. 2)
Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen yang diamati
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya, size perusahaan tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap return on equity, earning per share memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap return on equity.

Saran
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang
akan datang antara lain: 1) Bagi investor, sebaiknya memperkaya wawasannya dengan informasi yang
beredar di pasar modal agar tidak salah langkah dalam. mengambil keputusan berinvestasi. earning
per share dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan baik tidaknya kinerja
industri Manufaktur Industri Pertambangan di BEI. 2) Bagi perusahaan, sebaiknya memberikan
keterbukaaan informasi tentang tindakan perusahaan yang dilakukan agar para investor dapat
mengakses dengan mudah informasi yang dibutuhkan dan agar tidak menimbulkan kerugian bagi
pihak perusahaan sendiri akibat investor tidak bereaksi terhadap tindakan perusahaan yang dilakukan.
Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel atau mengganti pengukuran variabel yang
lebih mempengaruhi dari yang peneliti gunakan. Total aktiva dapat diganti dengan total penjualan
sebagai ukuran dalam mengindikasi size dari perusahaan. Perlu menambah jenis perusahaan tidak
hanya pada industry Manufaktur Industri Pertambangan saja, akan tetapi dapat menggunakan industri
lainnya di Bursa Efek Indonesia. Untuk meningkatkan pendapatan RS Islam Faisal, pihak manajemen
harus dapat meningkatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk dapat menjadi pelanggan.
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