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Analisa Leverage 
Alasan utama perlunya melakukan analisa leverage adalah karena adanya 

biaya tetap, baik biaya tetap operasional maupun finansial. Dengan demikian 

analisa leverage juga dikategorikan dalam analisa leverage operasional dan 

analisa leverage finansial. 

 
Degree of Operational Leverage (DOL) 

Operational leverage menganalisa penggunaan biaya tetap operasional, 

yaitu setiap biaya tetap yang terkait dengan kegiatan produksi. Pengertian 

leverage operational terkait dengan harapan akan diperolehnya kenaikan EBIT 

yang cukup besar dengan adanya sedikit kenaikan sales. Misalnya berikut 

adalah kondisi yang diharapkan oleh PT ABC (kolom II Tabel 1). 

Tabel 1. 

Kondisi I Kondisi II Kondisi III

Sales (unit) 500 1.000 1.500
Price /unit $2 $2 $2
Sales ($) $1.000 $2.000 $3.000
TVC $500 $1000 $1.500
CM $500 $1.000 $1.500
FC $500 $500 $500
EBIT 0 $500 $1.000

 

50% 

100%  

Dari gambaran di atas, diketahui terdapat kenaikan EBIT sebesar 100% 

dengan adanya kenaikan sales sebesar 50%. Jadi terdapat degree of operating 

leverage (DOL) sebesar 2
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dengan DOL sebesar 2 artinya jika sales naik 50% maka EBIT akan naik 2 x 

50% yaitu sama dengan 100%. Dengan kata lain, besarnya kenaikan EBIT 



adalah $500(1+100%) = $1.000. DOL dapat pula diketahui dari rasio 

EBIT
CMDOL = . Jadi dari kondisi II yang diharapkan di atas, xDOL 2
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Tugas : 

Buktikan dengan kasus di atas, bahwa dengan DOL=2, maka jika sales naik 

60%, maka akan terjadi kenaikan EBIT sebesar 120%. 

 

Implikasinya, dengan menggunakan analisa operating leverage pada tahap 

perencanaan, perusahaan memperkirakan dapat memperbesar EBIT dari 

kenaikan volume sales meskipun price per unit diturunkan. Oleh karenanya, 

perusahaan dengan DOL tinggi dapat menerapkan kebijakan harga agresif. 

 

Tugas: 

Hitunglah jika dalam kondisi III dalam Tabel 1 di atas, price turun menjadi $1,9. 

Tunjukkan bahwa tetap terjadi kenaikan sales (dibandingkan dengan sales pada 

kondisi II) meskipun harga produk per unit diturunkan. 

 

Efek dari kenaikan FC 
Kenaikan nilai FC mempengaruhi besarnya nilai DOL. Dibandingkan 

dengan kondisi saat FC belum naik (Tabel 1) DOL meningkat karena EBIT makin 

kecil karena porsi dari CM lebih banyak diserap untuk menutup FC. Dengan 

demikian, makin tinggi DOL bermakna sebagai peningkatan risiko operasional. 

Tabel 2. 

Kondisi I Kondisi II Kondisi III

Sales (unit) 500 1.000 1.500
Price /unit $2 $2 $2
Sales ($) $1.000 $2.000 $3.000
TVC $500 $1000 $1.500
CM $500 $1.000 $1.500
FC $750 $750 $750
EBIT ($250) $250 $750

50% 

 200% 



Kondisi II pada Tabel II di atas menunjukkan nilai xDOL 4
250

1000
== .Hal ini 

bermakna bahwa dengan DOL sebesar 4x maka kenaikan sales sebesar 50% 

dari kondisi II ke kondisi III akan diikuti dengan kenaikan EBIT sebesar 4x 

sehingga menjadi 4x50%=200%. Dengan demikian, besarnya EBIT pada kondisi 

III menjadi $500(1+200%)=$750. Bandingkan dengan kondisi pada saat FC 

belum mengalami kenaikan, yaitu DOL = 2 yang menunjukkan besarnya 

kenaikan EBIT yang hanya 2 kali besar semula. Ini berimplikasi bahwa dengan 

kenaikan FC, maka DOL makin besar (sehingga makin besar pula risiko akibat 

tidak tertutupinya FC), akan mengungkit kenaikan EBIT yang makin besar pula. 

 

Tugas: 

Dari kasus kondisi II dan III pada Tabel 2 di atas, berapakah Sales BEP 

operasional? Berapakah DOL pada kondisi Sales BEP? 

 

Degree of Financial Leverage (DFL) 
Untuk mendanai kegiatan operasional dibutuhkan dana, sehingga 

perusahaan perlu menganalisa besarnya biaya tetap finansial berupa beban 

bunga atau interest dan Preferred Deviden. Hal inilah yang mendasari adanya 

leverage finansial, yaitu menganalisa sejauh mana diharapkan dapat terjadi 

kenaikan EPS sejalan dengan kenaikan EBIT mengingat perusahaan 

mempunyai beban tetap finansial. Biaya tetap finansial ini sifatnya tidak berubah 

& harus dibayar berapapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan. 

Dengan kata lain, perusahaan perlu menghitung Degree of Financial 

Leverage (DFL) untuk mengetahui sejauh mana dapat terjadi kenaikan EPS dari 

kenaikan EBIT. 
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DFL dapat diketahui juga dengan menggunakan rumus berikut. 
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Berikut ini adalah gambaran perhitungan DFL dengan adanya beban tetap 

finansial yaitu berupa interest dan deviden untuk saham preferen. Untuk itu, 

perhitungan DFL, dalam konteks perencanaan finansial, bermakna upaya 

memperkirakan besarnya laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa 

(Earning Available for Common Stockholder) setelah pembayaran atas bunga 

dan deviden untuk saham preferen. 

Tabel 3 

Kondisi I Kondisi II Kondisi III

Sales (unit) 500 1.000 1.500
Price /unit $2 $2 $2
Sales ($) $1.000 $2.000 $3.000
TVC $500 $1000 $1.500
CM $500 $1.000 $1.500
FC $750 $750 $750
EBIT ($250)

($275)

($330)

($360)

$250 $750
Interest $25 $25 $25
EBT $225 $725
Tax 20% $55 $45 $145
EAT $180 $580
Pref. Deviden $30 $30 $30
EAC $150 $550
Jml saham 1.000 lbr
EPS $0,15 $0,55

200% 

 
 

Untuk kondisi II pada Tabel 3 di atas, perhitungan DFL adalah berikut. 
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Dengan DFL = 1,333 bermakna bahwa dengan kenaikan EBIT sebesar 200% 

akan diikuti oleh kenaikan EPS sebesar 200%x1,333 atau sebesar 2,666 kali, 

yaitu dari $0,15 pada kondisi II menjadi $,55 pada kondisi III. Di satu sisi, 

penurunan EBIT mengakibatkan penurunan yang lebih besar (yaitu sebesar 2,66 

kali) EPS. Jadi, semakin tinggi beban tetap finansial (finansial leverage) dapat 

memperbesar return (EPS), dan sebaliknya makin besar pula risikonya. 



Analisa DFL bermanfaat pula untuk memutuskan untuk memilih alternatif 

komposisi pendanaan (financing plan) yang paling menguntungkan. Perhatikan 

contoh berikut ini. 

Alternatif Pola Produksi I Alternatif Pola Produksi II 
Price /unit = Rp 5.000,00 Price /unit = Rp 5.000,00 
VC /unit = Rp 2.000,00 VC /unit = Rp 3.000,00 

FC = Rp 500.000.000,00 FC = Rp 450.000.000,00 
 

Alternatif Pendanaan A Alternatif Pendanaan B 
Pendanaan menggunakan: 
 Obligasi 6% senilai Rp 50.000.000,00 
 3.500 lbr saham preferen @ Rp 10.000,00 

coupon rate Rp 250,00/lbr 
 15.000 lbr saham biasa @ Rp 1.000,00 

Pendanaan menggunakan: 
 Obligasi 7% senilai Rp 30.000.000,00 
 5.000 lbr saham preferen @ Rp 10.000,00 

coupon rate Rp 400,00/lbr 
20.000 lbr saham biasa @ Rp 1.000,00 

 

Perhitungan : 

Pola Produksi I 

Sales 300.000 unit x Rp 5.000 = Rp 1.500.000.000,00        
VC 300.000 unit x Rp 2.000 = 600.000.000,00           

= 900.000.000,00           
= 500.000.000,00           
= 400.000.000,00           

CM
FC

EBIT  
Pola Produksi II 

Sales 300.000 unit x Rp 5.000 = Rp 1.500.000.000,00        
VC 300.000 unit x Rp 2.750 = 825.000.000,00           

= 675.000.000,00           
= 450.000.000,00           
= 225.000.000,00           

CM
FC

EBIT  
Dari perhitungan EBIT pada dua alternatif di atas, dan dengan tidak 

memperhatikan faktor biaya tetap finansial, lebih baik perusahaan memilih 

Alternatif I karena menghasilkan EBIT yang lebih besar. Perhitungan terhadap 

biaya tetap finansial masing-masing alternatif adalah: 

Pendanaan A : 

Bunga Obligasi = 50.000.000,00   x 6% = 3.000.000,00     
Saham Preferen = = 1.225.000,00     

= 4.225.000,00     
3.500 lbr x Rp 350 

Total biaya tetap finansial  



Pendanaan B : 

Bunga Obligasi = 30.000.000,00   x 7% = 2.100.000,00     
Saham Preferen = = 2.000.000,00     

= 4.100.000,00     
5.000 lbr x Rp 400 

Total biaya tetap finansial  
Perhitungan untuk memilih alternatif adalah : 

Pendanaan EBIT = Rp 400,000,000.00    EBIT = Rp 225,000,000.00    
A I = 3,000,000.00        I = 3,000,000.00        

EBT = Rp 397,000,000.00    EBT = Rp 222,000,000.00    
tax = 158,800,000.00    tax = 88,800,000.00      
EAT = Rp 238,200,000.00    EAT = Rp 133,200,000.00    
Dev.Pref = 1,225,000.00        Dev.Pref = 1,225,000.00        
EAC = Rp 236,975,000.00    EAC = Rp 131,975,000.00    
EPS = Rp 15,798.33            EPS = Rp 8,798.33              

Pendanaan EBIT = Rp 400,000,000.00    EBIT = Rp 225,000,000.00    
B I = 2,100,000.00        I = 2,100,000.00        

EBT = Rp 397,900,000.00    EBT = Rp 222,900,000.00    
tax = 159,160,000.00    tax = 89,160,000.00      
EAT = Rp 238,740,000.00    EAT = Rp 133,740,000.00    
Dev.Pref = 2,000,000.00        Dev.Pref = 2,000,000.00        
EAC = Rp 236,740,000.00    EAC = Rp 131,740,000.00    
EPS = Rp 11,837.00            EPS = Rp 6,587.00              

Pola Produksi I Pola Produksi II

 
Pola produksi I dengan alternatif pendanaan A dan B jika digambarkan dalam 

grafik EPS dan EBIT, adalah sebagai berikut. 

 

         

         

         

         

 

 

 

 

 



Perhitungan besarnya EBIT yang menghasilkan EPS yang sama besar untuk 

Pola Produksi I adalah : 

 

 

 

 

 

Perhitungan DFL terkait dengan pertimbangan risiko finansial, yaitu tingkat 

kemampuan perusahaan menutup biaya tetap finansial. Dengan meningkatnya 

finansial leverage, risiko finansial juga semakin besar karena kenaikan biaya 

tetap finansial tersebut akan memaksa perusahaan mencapai EBIT yang lebih 

besar pula. Jika tingkat EBIT lebih besar dari pada jumlah yang diperlukan untuk 

membayar kewajiban finansial tetap, maka keuntungan dari finansial leverage 

dapat dinikmati perusahaan. 

 

Degree of Total Leverage (DTL) 
Total leverage menggambarkan pengaruh gabungan antara operational dan 

financial leverage. Oleh karenanya, DTL dimaknai sebagai sejauh mana 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kenaikan EPS dari kenaikan Sales, 

dari penggunaan seluruh biaya tetap baik operasional maupun financial. 
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DTL dapat diketahui juga dengan menggunakan rumus : 
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Atau menggunakan rumus DTL = DOL x DFL, karena sebenarnya merupakan 

kombinasi antara Operating Leverage dan Financial Leverage. 

 

 



Tugas: 

Hitunglah DTL untuk kondisi II dan III di bawah ini dengan menggunakan tiga 

rumus DTL di atas. Berikan penjelasan singkat. 

Kondisi I Kondisi II Kondisi III

Sales (unit) 500 1.000 1.500
Price /unit $2 $2 $2
Sales ($) $1.000 $2.000 $3.000
TVC $500 $1000 $1.500
CM $500 $1.000 $1.500
FC $750 $750 $750
EBIT ($250)

($275)

($330)

($360)

$250 $750
Interest $25 $25 $25
EBT $225 $725
Tax 20% $55 $45 $145
EAT $180 $580
Pref. Deviden $30 $30 $30
EAC $150 $550
Jml saham 1.000 lbr
EPS $0,15 $0,55  
 

 


