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ABSTRAK 
 
  PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP  EARNING  per  SHARE 
 

Modal merupakan unsur yang sangat penting bagi perusahaan. Salah satu 
masalah dalam permodalan adalah bagaimana menetapkan struktur modal yang 
optimal bagi perusahaan, karena struktur modal merupakan perimbangan antara 
modal asing dengan modal sendiri. Efektivitas struktur modal akan menentukan 
efisiensi atau tidaknya penggunaan dana dapat diukur dengan melihat tingkat 
earning per share yang telah dicapai perusahaan. 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan 
struktur modal, earning per share, dan pengaruh struktur modal terhadap earning 
per share pada industri farmasi tahun 2003 dan 2004. Dalam penelitian ini unit 
observasi yang digunakan adalah tujuh perusahaan pada industri farmasi yang 
telah go public atau sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 
 

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat survai 
sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Untuk memperoleh 
data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini digunakan teknik penelitian 
lapangan dan teknik kepustakaan. Analisis statistik yang dipergunakan dalam 
pengujian hipotesis adalah analisis regresi dan korelasi. 

 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel independen 
secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Pengaruh variabel 
independen tersebut terhadap Earning per Share (Y) adalah 87,62933218% 
sebagaimana ditunjukan oleh koefisien determinasinya, sedangkan 12,37066782% 
dipengaruhi factor lain  seperti kondisi ekonomi, laba bersih, dan suku bunga. 
Adapun nilai korelasinya adalah 0,936105401. Berdasarkan pengujian hipotesis 
didapatkan t hitung sebesar 5,981223034 lebih besar dari t table (2,571) maka 
hipotesis adanya pengaruh struktur modal terhadap earning per share dapat 
diterima. 
 

 Oleh karena itu, bagi perusahaan harus memeperhatikan komposisi struktur 
modal dan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 
Earning Per Share sehingga perusahaan dapat selalu meningkatkan earning per 
share.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Penelitian 

Dunia saat ini dan masa depan penuh perubahan, namun sedikit manusia 

yang secara sadar menyiapkan dirinya dan hidupnya untuk menghadapi perubahan 

lingkungan yang cepat, dinamik, dan rumit. Demikian pula dalam dunia bisnis, 

para manajer menghadapi perubahan lingkungan yang cepat, dinamik dan rumit. 

Perubahan tersebut tidak hanya bersifat evolusioner, namun seringkali sifatnya 

revolusioner. Dari segi bisnis, lingkungan adalah pola semua kondisi atau faktor 

eksternsl yang memepengaruhi kehidupan dan pengembangan perusahaan. 

Lingkungan tersebut melipuuti misalnya ekonomi, politik dan kebijakan 

pemerintah, pasar dan persaingan, pemasok, sosial dan budaya, serta teknologi. 

Pada saat ini terjadi perkembangan lingkungan tekologi yang cepat  dalam tiga 

sektor utama yaitu: (1) teknologi transportasi, (2) teknologi informasi, dan (3) 

teknologi pemanufakturan  mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia 

menghadapi persaingan global. Dalam mengahadapi persaingan global, 

perusahaan harus dapat mempertahankan keunggulan jangka panjang. 

Menghadapi perekonomian seprti ini, banyak perusahaan baik yang 

berskala besar maupun kecil, apakah yang bersifat profit motive maupun non 

profit motive akan menaruh perhatian pada masalah pendanaan. Disamping 

msalah-masalah lainya seperti produksi, marketing, dan personalia dalam usaha 

pencapain tujuan perusahaan. 

Industri farmasi merupakan industri yang berbasis riset. Salah satu hal 

yang tidak bisa dihindari adalah timbulnya persaingan yang tajam antar 

perusahaan farmasi. Oleh karena itu perusahaan farmasi di Indonesia dituntut 

untuk mamapu bersaing dengan cara membuat inovasi, promosi dan sistem 

pemasaran yang baik, serta kualitas produk yang optimal. 

Setiap perusahaan selalu memebutuhkan dana atau modal dalam rangka 

memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan 
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perusahaan. Kebutuhan modal tersebut berupa modal kerja maupun pembelian 

aktifa tetap. Untuk memeuhi kebutuhan dana tersebut perusahaan harus mampu 

mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan biaya paling murah. 

Pemenuhan dana dapat berasal dari sumber intern maupun sumber ekstern. 

Pada umumnya perusahaan cenderung menggunakan modal sendiri sebagai modal 

permanen dibandigkan dengan modal asing yang hanya digunakan sebagai 

pelengkap apabila dana yang diperlukan  belum mencukupi. 

Dalam melakukan keputusan pendanaan perusahaan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis sumber-sumber dan ekonomis guna 

membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Keputusan pendanaan 

ini akan mempengaruhi  keadaan struktur modal perusahaan serta mampu 

memberikan kemakmuran pada stockholders dan stakeholders. Keuntungan yang 

diperoleh harus lebih besar dari biaya modal. Maka penentuan kebijakan struktur 

modal akan mempengaruhi ruang lingkup kerja perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan dituntut memilih bentuk struktur modal yang optimal. 

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang 

saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam 

wujud semakin tinggi harga saham, yang merupakan pencerminan dari keputusan-

keputusan invesatasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Sementara itu Earning 

Per Share yang diperoleh perusahaan selalu mengalami perubahan atau 

berfluktuasi.  Oleh karena itu perusahaan harus mempunyai struktur modal yang 

optimal yaitu struktur modal yang dapat menghasilkan laba yang optimal, supaya 

deviden yang dibagikan kepada pemegang saham meningkat yang pada akhirnya 

kemakmuran para pemegang sahampun tercapai yaitu meningkatnya laba per 

lembar saham. Oleh karena itu kemakmuran para pemegang saham dapat 

dijadikan sebagai dasar analisis dan tindakan rasional dalam proses pembuatan 

keputusan. Kadang-kadang memaksimumkan laba dicanangkan sebagai tujuan 

perusahaan, akan tetapi hal itu tidak dapat mencapai sasaran memaksimalkan 

kemakmuaran para pemegang saham.Yang lebih penting bukanlah laba melainkan 

laba perlembar saham (Earning per Share). Laba didapatkan dengan 

mengurangakan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk meningkatkan 
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bisa dengan menarik modal baru (mengeluarkan saham baru), dan 

menginvestasikan dana yang diperoleh tersebut pada investasi yang bebas resiko 

(misalkan deposito atau obligasi pemerintah). Jika keuntungan memang 

meningkat, tetapi nilai saham justru akan menurun. Demikian pula halnya 

memaksimumkan laba per saham (Earning per Share) bukan merupakan tujuan 

utama, karena tidak memperlihatkan waktu maupun lamanya laba yang 

diharapkan, juga tidak memperlihatkan faktor resiko maupun ketidakpastian di 

masa yang akan datang, serta tidak mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

dalam membagi dividen.   

   Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH STRUKTUR MODAL 

TERHADAP LABA PER LEMBAR SAHAM PADA KELOMPOK 

INDUSTRI FARMASI”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, permasalahan yang 

dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Struktur modal pada kelompok industri farmasi. 

2. Bagaimana perkembangan Earning Per Share (Laba per Lembar Saham) pada 

kelompok industri farmasi.  

3. Bagaimana Pengaruh struktur modal terhadap Earning Per Share (Laba per 

Lembar Saham) pada kelompok industri farmasi. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

  Maksud penelitian ini adalah untuk mngumpulkan data dan informasi yang 

berguna untuk mengetahui struktur modal dan pengaruhnya terhadap laba per 

lembar saham.  Sedangkan tujuan penelitian secara spesifik adalah untuk 

memperoleh jawaban dari permasalahan yang teridentifikasi di atas, yaitu untuk: 
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1. Mengetahui perkembangan struktur modal pada kelompok Industri 

farmasi. 

2. Mengetahui perkembangan Earning Per Share (Laba Per Saham) pada 

kelompok Industri farmasi. 

3. Mengetahui pengaruh struktur modal terhadap Earning Per Share (Laba 

Per saham) pada kelompok Industri farmasi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Industri farmasi yang menjadi objek penelitian ini, semoga hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam 

kaitannya struktur modal dengan laba per saham (EPS). 

2. Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu informasi 

baru dalam menilai keadaan saham perusahaan dipasar modal. 

3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih 

memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-masalah 

yang nyata melalui teori-teori yang selama ini diperoleh, dan juga sebagai 

pengetahuan, pengalaman yang berharga untuk penelitian selanjutnya dan 

sebagai syarat ujian skripsi. 

4. Bagi rekan-rekan mahasiswa, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan 

kegunaan dan dokumentasi untuk bahan studi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

  Dalam menjalankan aktifitas operasinya setiap perusahaan tentu 

membutuhkan dana yang cukup agar kontinuitas perusahaan dapat terus berjalan 

dengan baik.  Pemenuhan kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan 

menggunakan modal sendiri atau dengan modal pinjaman.  Setiap kebijakan yang 

diambil oleh perusahaan tentu akan menghasilkan suatu struktur modal bagi 

perusahaan yang bersangkutan.  Setiap perusahaan tentu mengharapkan struktur 
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modal yang optimal dalam mencapai kinerja keuangan perusahaan yang 

maksimal.  Dalam hal ini Industri farmasi merupakan perusahaan yang telah 

tercatat di pasar modal mengharapkan struktur modal yang optimal sehingga 

dengan demikian kebijakan struktur modal merupakan salah satu penentu yang 

bisa memaksimalkan nilai perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki struktur modal yang baik harus ditunjang pula 

oleh pengguna dana yang efektif melalui pengalokasian yang baik dalam modal 

kerja maupun aktiva tetap.  Sedangkan efektif tidaknya penggunaan dana dapat 

diukur dengan melihat tingkat Earning Per share atau laba per lembar saham 

yang dicapai perusahaan. 

Dalam menjalankan kegiatan perusahaannya, manajer keuangan harus 

memperhatikan keseimbangan antara jumlah dana yang diperoleh dengan 

kebutuhan operasional.  Gambaran ini dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan khususnya neraca.  Sisi debit merupakan penggunaan dana atau modal 

untuk kegiatan operasi perusahaan dan sebelah kredit neraca merupakan sumber 

dimana dana atau modal diperoleh. 

Penarikan jenis-jenis modal yang akan digunakan untuk membiayai 

kegiatan usaha perusahaan tersebut akan mencerminkan struktur modal.  Struktur 

modal yang baik akan tercermin dari kinerja perusahaan.  Apabila kinerja 

perusahaan baik, sudah dapat dipastikan bahwa struktur modalnya pun baik. Jadi 

masalah struktur modal merupakan masalah yang penting sebab baik buruknya 

struktur modal akan berpengaruh pada kinerja perusahan.  Dengan dicapainya 

struktur modal yang optimum akan dicapai pula nilai perusahaan yang tinggi. 

Dalam prakteknya, manajer keuangan akan menganalisis sejumlah faktor 

dan menetapkan struktur modal yang ditargetkan.  Target ini akan disesuaikan 

dengan keadaan dan kondisi perusahaan.  Sebagaimana dikemukakan Bambang 

Riyanto (2001;22). Struktur modal adalah: 

 “Struktur Modal adalah pembelanjaan permanen yang 

mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri”. 
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Jadi struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari 

struktur keuangan.  Sementara itu struktur keuangan adalah perimbangan antara 

total utang dan modal sendiri. 

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off  antara resiko dan 

tingkat pengembalian.  Penambahan utang memperbesar resiko perusahaan tetapi 

sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan.  Seperti 

dikemukakan Brigham dan Houston (2001;5). Struktur modal adalah: 

“Struktur modal yang optimal harus berada pada keseimbangan 

antara resiko dan tingkat pengembalian yang akan memaksimumkan 

harga saham”. 

Dari konsep yang diutarakan diatas dalam menetapkan kebijakan struktur 

modal perusahaan harus memperimbangkan resiko dan tingkat pengembalian agar 

dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Sedangkan menurut Brigham dan Ehrhardt (2002;632) tentang struktur 

modal yang optimum adalah: 

“The optimal capital structure is the one that maximizes the price of the 

firmsstock, and this generally call as for a debt ratio that is lower than 

the one that maximizes expected Earning Per Share”. 

Dengan kata lain, struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 

mampu memaksimalkan nilai saham perusahaan. Hal ini tercermin dari rasio 

utang yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat EPS (Laba Per Saham ) 

yang diharapkan. 

Selain mempertimbangkan resiko dan tingkat pengembalian, manajer 

keuangan juga harus mempertimbangkan sampai seberapa besar perbandingan 

modal sendiri dengan modal pinjaman dapat dilakukan agar hasil dari 

penggabungan modal tersebut dapat optimal didalam menghasilkan tingkat laba 

bersih perusahaan (Earning After Tax=EAT).  Semakin tinggi tingkat laba bersih 

yang dihasilkan perusahaan semakin tinggi pula laba yang diperoleh per lembar 

saham yang menjadi hak bagi para pemegang saham.   

Earning Per Share (EPS) merupakan suatu indikator yang tercantum pada 

laporan keuangan, khususnya berada pada laporan keuangan yang berjenis income 



 

 

7 

statement (Laporan laba Rugi).  Sebab tak jarang dari pemilik yang menginginkan 

data mengenai keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar sahamnya.  Seperti 

dikemukakan oleh Sutrisno (2001;255) Earning Per Share atau laba per saham 

adalah: 

“Earning Per Share atau laba per lembar saham merupakan ukuran 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar 
saham pemilik yang berkaitan erat dengan nilai pasar saham. Laba 
yang digunakan sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT”. 

SahamLembar Jumlah 
EAT  EPS =  

Dimana: 

EPS  =  Laba Per Lembar Saham  

EAT =  Laba Bersih Setelah Pajak 

 Oleh karena itulah salah satu diantara beberapa alasan mengapa laporan 

keuangan penting bagi para pemegang saham. 

 Menurut Charles H. Gibson (2001;138) tentang Earning Per Share  

adalah: 

 “Earning Per Share is earning divided by number of shares of 

outstanding common stock”. 

 Setiap penggunaan pinjaman pada suatu perusahaan dihubungkan dengan 

Earnings Per Share dapat memberikan pengaruh positif  maupun negatif.  Dengan 

begitu perusahaan dapat menentukan apakah sebaiknya menggunakan utang atau 

modal sendiri, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis EBIT – EPS 

seperti yang dikemukakan Agus Sartono (2001;250). 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh sodari Sani 

(0101145) dengan objek pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEJ 

dengan judul penelitian “Analisis Struktur Modal dan Pengaruhnya terhadap 

Laba Per Lembar Saham (EPS)”. Dengan hasil penelitian bahwa struktur modal 

menunjukan adanya pengaruh terhadap laba per lembar saham.  Hal ini terlihat 

jika komposisi struktur modal mengalami perubahan, maka tingkat Earning Per 

share pun akan mengalami perubahan.  Yang membedakan penelitian sodari Sani 

dengan Penulis adalah  lokasi dan waktu penelitian. 
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Gambar 1.1 Rerangka Pemikiran 

 

 Berdasarkan rerangka  pemikiran diatas dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut:  

“Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap Earning Per Share 

(EPS)”.  

 

1.6  Metodologi Penelitian 

 Guna memperoleh data baik data teoritis maupun data perusahaan, penulis 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survey.  Menurut Donald R 

Cooper and C. William Emory yang dialih bahasakan oleh Ellen Gunawan dan 

Imam Nurmawan (1996;287).   

Meningkatkan Harga 
Saham 

Laba Per Lembar 
Saham (EPS) 

Kebutuhan Akan Dana 

Keputusan Pendanaan 

(Struktur Modal) 

Memaksimalkan Nilai 
Perusahaan Melalui 

Memaksimalkan 
Kemakmuran Pemegang 

Saham 
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“Metode Deskriptif  berdasarkan survey adalah Suatu metode dalam 
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 
system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 
dengan mengajukan pertanyan pada orang-orang dan merekam 
jawaban untuk dianalisis”.  
  

 Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1.   Penelitian Lapangan (Field Research) 

Study lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data 

sekunder dengan cara mengadakan survey langsung untuk mengamati 

dokumen dan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain 

itu, penulis memperoleh data melalui internet dengan alamat website 

www.jsx.com, www indoexchange.co.id dan web masing-masing emiten. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Study kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan data sekunder yang 

digunakan sebagai landasan teoritik masalah yang diteliti.  Dalam penelitian 

kepustakaan ini penulis mengumpulkan materi mengenai struktur modal yang 

berhubungan dengan EPS dengan cara membaca buku-buku, literature yang 

diperlukan. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian di pojok BEJ UNIVERSITAS 

WIDYATAMA, Jalan Cikutra No. 204 A Bandung, sedangkan waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Oktober 2006 – Maret 2007. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Modal 

2.1.1 Pengertian Modal 

Setiap perusahaan tentu akan membutuhkan modal untuk membiayai 

kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, untuk investasi ataupun untuk 

keperluan lainnya.  Besarnya modal yang diperlukan akan berbeda sesuai dengan 

besar kecilnya skala perusahaan.  Modal dapat memiliki macam-macam 

pengertian sesuai sudut pandang mana modal tersebut ditinjau.  Hal ini sangat 

tergantung kepada pandangan fihak yang menafsirkannya dan kadang–kadang 

pengertian dari pihak yang satu berbeda dengan yang lainnya. 

Menurut Bambang Riyanto (2001;7) bahwa : 

“…….orientasi dari pengertian modal adalah physical-oriented.  
Dalam hubungan ini dapat dikemukakan pengertian modal yang 
klasik, dimana artian modal adalah sebagai hasil produksi yang 
digunakan untuk memproduksi lebih lanjut.” 
 
Dari konsep yang diutarakan di atas modal merupakan hasil dari kegiatan 

produksi dalam perusahaan yang dapat digunakan untuk memproduksi atau 

menjalankan aktivitas peruasahaan selanjutnya. 

Dalam perkembangannya kemudian ternyata pengertian modal itu mulai 

bersifat “Non-Phisical Oriented” di mana antara lain pengertian modal itu 

ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang 

terkandung dalam barang-barang modal. Meskipun dalam hal ini belum ada 

persesuaian pendapat diantara para ahli ekonomi sendiri. Dalam hal ini 

dikemukakan pengertian modal menurut Gitman (2000;42) bahwa: 

“capital is the long-term funds of a firm;all item on the right hand side 

of balance sheet,excluding current liabilities”. 

“Artinya modal adalah pembiayaan jangka panjang sebuah 

perusahaan; seluruh bagian pada sisi sebelah kanan neraca,yang 

bukan utang lancer”. 
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Sedangkan menurut Polak, yang dikutip oleh Bambang Riyanto 

(2001;18) bahwa: 

Modal adalah kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. 
Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit. 
Sedangkan barang modal adalah barang-barang yang ada dalam 
perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca 
sebelah kredit”. 
  

Sedangkan menurut Munawir (2002;19), bahwa: 

“Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik 
perusahaan yang ditunjukan dalam pos modal (modal saham), 
surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang 
dimiliki oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya”. 
 

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

modal itu merupakan kolektivitas barang-barang atau sumber kekayaan  yang 

masih ada dalam perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan atau laba. Selain itu modal adalah kelebihan aktiva atas hutang yang 

mempunyai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. 

 

2.1.2 Sumber modal 

Sumber modal menurut Bambang Rianto (2001;209) dapat ditinjau dari 

dua aspek yaitu : 

1. Ditinjau dari asalnya 

2. Ditinjau dari cara terjadinya                                                                                                                          

1. Ditinjau dari asalnya 

Sumber modal dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu : 

a Sumber Intern (Internal source) 

Modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan                 

yang berupa laba yang ditahan (retained earnings) dan akumulasi 

penyusutan (accumulated depreciation). 

b Sumber Estern (External Source) 

Sumber modal yang berasal dari luar perusahaan dapat berasal dari 

kreditur      atau pemilik, serta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. 
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Modal yang berasal dari kreditur adalah merupakan utang bagi perusahaan 

yang bersangkutan dan disebut sebagai modal asing. Sedangkan dana yang 

berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan 

adalah merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan 

yang bersangkutan dan disebut sebagai modal sendiri. 

 

2. Ditinjau dari cara terjadinya 

Sumber modal yang ditinjau dari cara terjadinya, yaitu: 

a. Tabungan dari subjek ekonomi 

Tabungan dapat digunakan untuk keperluan konsumsi dan dapat pula 

digunakan investasi. Tabungan yang digunakan kepentingan konsumsi 

tidak dapat memperbesar modal, sedangkan tabungan yang digunakan 

untuk investasi dapat memperbesar modal. 

b. Penciptaan atau kreasi uang/kredit oleh bank 

Yang dapat menciptakan uang atau kreasi uang atau kredit tidak hanya 

bank sirkulasi tetapi juga bank dagang dengan menciptakan uang. 

c. Intensifikasi penggunaan uang 

Cara ini dilakukan dengan bank dengan cara meminjamkan kembali uang-

uang yang dipercayakan atau disimpan oleh masyarakat di bank. 

 

2.2 Jenis-jenis modal 

2.2.1 Modal Sendiri 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan dan tertanam didalam perusahaan untuk yang tidak tentu lamanya. 

Oleh karena itu modal sendiri jika ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana 

jangka panjang yang tidak tentu waktunya. Modal sendiri menurut Bambang 

Rianto (2001;240) di dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas terdiri 

dari : 

1. Modal saham 

2. Cadangan 

3. Laba ditahan  
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1. Modal Saham 

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu 

perusahaan terbatas bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari 

hasil penjualan sahamnya “akan tetap tertanam” di dalam perusahaan tersebut 

selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri, hal itu bukanlah 

penanaman yang permanen sebab setiap waktu pemegang saham dapat 

menjual sahamnya. Adapun jenis-jenis saham adalah sebagai berikut : 

a. Saham Biasa (Common Stock) 

Pemegang saham biasa akan mendapatkan deviden pada akhir tahun 

pembukuan apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau 

jika mendapatkan kerugian, pemegang saham tidak akan deviden. 

Mengenai hal ini, ada ketentuan hukumnya, yaitu apabila suatu perusahaan 

menderita kerugian, selama kerugian itu tidak dapat ditutup, selama itu 

pula perusahaan tidak dapat membayar deviden.  

b. Saham Preferen (Preferred Stuck) 

Pemegang saham preferen mempunyai beberapa preferensi tertentu diatas 

pemegang saham diatas, yaitu dalam hal-hal : 

• Pembagian deviden : deviden dari saham preferen dikembalikan lebih 

dahulu, kemudian sisanya barulah disediakan saham biasa. 

• Pembagian kekayaan : saham preferen didahukuan dari pada saham 

biasa. 

2. Cadangan 

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari 

keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau 

atau dari tahun berjalan. 

3. Laba ditahan 

Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Keuntungan ini dapat sebagian 

dibayarkan sebagai deviden dan sebagian lagi ditahan oleh perusahaan. 

Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, 

dibentuklah cadangan seperti diuraikan diatas. Apabila perusahaan belum 
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mempunyai tujuan tertentu mengenai keuntungan tersebut merupakan 

keuntungan yang ditahan (Retained Earnings). 

 

2.2.2 Modal Asing 

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang berupa 

pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat 

utang yang bersifat sementara, dan atas penggunaan sumber dana ini perusahaan 

harus memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap 

perusahaan. 

Berdasarkan waktu pengembaliannya, menurut Bambang Riyanto 

(2001;227). Modal asing dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: 

1. Modal Asing Jangka Pendek 

2. Modal Asing Jangka Menengah 

3. Modal Asing Jangka Panjang 

 

1. Modal Asing Jangka Pendek 

Modal asing jangka pendek menurut Bambang Riyanto (2001;277) 

adalah modal asing yang jangka waktu pengembaliannya paling lama satu tahun. 

Jenis-jenis dari modal asing jangka pendek ada empat antara lain adalah : 

a. Kredit Rekening Koran 
b. Kredit dari Penjual 
c. Kredit dari Pembeli 
d. Kredit Wesel 

 
a. Kredit Rekening Koran 

Kredit rekening koran adalah kredit yang dibeikan oleh bank kepada 

perusahaan dengan batas plafon tertentu, perusahaan tidak mengambilnya 

sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Kredit dari Penjual 

Kredit dari penjual merupakan kredit perniagaan (trade credit), yang terjadi 

apabila penjualan yang dilakukan secara kredit. Dalam hal ini berarti penjual 

baru menerima pembayaran dari barang yang telah dijualnya di waktu 

mendatang. 
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c. Kredit dari Pembeli 

Kredit dari pembeli merupakan yang diberikan oleh perusahaan sebagai 

pembeli kepada pemasok (supplier) dari barang-barang yang diperlukan. 

Dalam hal ini perusahaan sebagai pembeli membayar terlebih dahulu barang 

yang akan dibelinya sedangkan barang tersebut baru akan diterima pada waktu 

mendatang. 

d. Kredit Wesel 

Kredit wesel terjadi apabila perusahaan mengeluarkan surat pengakuan yang 

menunjukkan kesanggupannya untuk membayar sejumlah uang tertentu 

kepada pihak tertentu pada waktu tertentu (surat promes atau notes payable) 

dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat dijual atau diuangkan. 

 

2. Modal Asing Jangka Menengah 

Modal asing jangka menengah menurut Bambang Riyanto (2001;232)      

adalah utang yang jangka waktu umurnya lebih dari satu tahun dan kurang dari 

sepuluh tahun. Dengan pertimbangan kebutuhan modal yang tidak dapat dipenuhi 

oleh modal asing jangka pendek dan kesukaran memperoleh modal jangka 

pendek, perusahaan memilih jenis kredit ini. Bentuk utama dari kredit jangka 

menengah ada dua antara lain : 

a. Term Loan 

b. Leasing 

a. Term Loan 

      Term loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan kurang 

dari sepuluh tahun. Biasanya term loan dibiayai dengan angsuran tetap selama 

periode tertentu (amortization payments). 

b. Leasing 

      Leasing adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan 

barang modal untuk digunakan oleh perusahaan untuk suatu jangka waktu 

tertentu, berdasarkan pembayaran berkala disertai hak pilih bagi perusahaan 

tersebut untuk membeli atau memperpanjang jangka waktu leasing apabila 

masa kontrak telah habis. 
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3. Modal Asing Jangka Panjang 

Modal asing jangka panjang menurut Bambang Riyanto (2001;238)  

adalah modal asing yang jangka waktu umurnya lebih dari sepuluh tahun. Pada 

umumnya modal jenis ini digunakan untuk membelanjai perluasan usaha 

(expansi) atau modernisasi dari perusahaan, sebab kebutuhan modal untuk 

keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. 

Bentuk-bentuk utama modal jangka panjang ada dua antara lain : 

a. Pinjaman obligasi (Bonds Payable) 

b. Pinjaman Hipotek (Mortgage) 

 

a. Pinjaman obligasi (Bonds Payable) 

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang jangka panjang dimana debitur 

mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal dan 

persentase bunga tertentu. Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat 

dijalankan sekaligus pada hari jatuh tempo yang disebut “Sinking Funds 

System” atau dengan cara pembayaran berangsur-angsur setiap tahunnya yang 

disebut “amortization system”. 

b. Pinjaman Hipotek (Mortgage) 

Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang; kreditur diberi hak hipotek 

terhadap suatu barang tidak bergerak. Jika debitur tidak dapat memenuhi 

kewajibannya barang itu dapat dijual untuk menutupi tagihannya. 

 

2.3 Struktur Modal  

2.3.1 Pengertian Struktur Modal  

 Menurut Bambang Riyanto (2001;22) struktur modal adalah: 

“Struktur Modal adalah pembelanjaan permanen yang 

mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri”. 

 Jadi struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari 

struktur keuangan.  Sementara itu struktur keuangan adalah perimbangan antara 

total utang dan modal sendiri. 
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 Sementara itu, menurut Sutrisno (2001;289) 

“Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau 

utang dengan modal sendiri.” 

Sedangkan menurut Shapiro dan Balbirer (2000;464) 

“Capital Structure is the combination of debt and equity financing used 

by company to finance the purchase of its asset”. 

 Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep struktur modal 

merupakan suatu konsep yang membicarakan komposisi bagaimana suatu 

perusahaan didanai baik dengan modal sendiri ataupun dengan modal pinjaman. 

 Jika suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya atau modalnya 

lebih mengutamakan pemenuhan modal yang bersumber dari dalam perusahaan, 

akan mengurangi ketergantungan dari fihak luar.  Tetapi jika kebutuhan modalnya 

semakin besar karena pertumbuhan perusahaan sedangkan modal sendirinya 

terbatas, perusahaan dapat menggunakan modal asing yang berasal dari luar 

perusahaan. 

 Penggunaan dari masing-masing jenis modal tersebut memiliki pengaruh 

yang berbeda terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Penggunaan modal sendiri yang kompensasinya berupa pembayaran 

deviden diambilkan dari keuntungan perusahaan sebab harus membayar bunga, 

dimana bunga sebagai pengurang laba. Selain itu, bunga juga dimanfaatkan 

sebagai pengurang pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

 Manajemen (Finance Accounting) harus mempertimbangkan sampai 

seberapa besar perbandingan modal sendiri dengan pinjaman dapat dilakukan agar 

hasil dari penggabungan modal tersebut dapat optimal didalam menghasilkan 

tingkat laba bersih yang dihasilkan (Earning After Tax). Semakin tinggi tingkat 

laba bersih yang dihasilkan perusahaan, semakin tingi pula laba yang diperoleh 

perlembar saham yang menjadi hak bagi para pemegang saham. Dalam hal ini, 

manajer keuangan dan akuntansi dituntut untuk menentukan struktur modal yang 

optimal, maka akan diperoleh nilai perusahaan yang maksimal.  Seperti yang 

dikemukakan oleh Brigham dan Houston yang dialih bahasakan oleh Herman 

Wibowo  (2001;5) 
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“Struktur modal yang optimal harus berada pada keseimbangan 

antara resiko dan tingkat pengembalian yang akan memaksimalkan 

harga saham”. 

 
 Dari konsep yang diutarakan diatas dalam menetapkan kebijakan struktur 

modal perusahaan harus mempertimbangkan resiko dan tingkat pengembalian 

agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

 Sedangkan menurut  Brigham and Ehrhardt (2002;632) 

“The optimal capital structure is the onoe thatmaximizes the prce of the 

firm’s stock, and this generally call as for a debt ratio that is lowerthan 

the one that maximizes expected earning per share”. 

   Dengan kata lain struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 

mampu memaksimumkan nilai saham perusahaan, hal ini tercermin dari rasio 

utang yang lebih rendah dibandingakan tingkat Earning per share (laba per 

lembar saham) yang diharapkan. 

 

2.3.2 Teori Struktur Modal  

 Teori struktur modal yang dikembangkan oleh beberapa ahli, terutama 

digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan bisa meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham melalui perubahan struktur modal. Menurut Sutrisno 

(2001;291) untuk mempermudah pembahasan teori struktur modal, digunakan 

beberapa asumsi yang kemungkinan besar tidak dijumpai dalam kenyataan. 

Asumsi-asumsi tersebut adalah : 

1. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dianggap konstan, artinya 
perusahaan tidak mengadakan perubahan terhadap investasinya. 

2. Seluruh keuntungan yang diperoleh merupakan hak pemegang saham, 
sehingga akan dibagikan semuanyakepada para pemegang saham. 

3. Perusahaan dapat merubah struktur modalnya secara langsung, 
misalnya merubah obligasi menjadi saham, sebaliknya saham menjadi 
obligasi dengan mudah dan tidak ada biaya transaksi.  

 
 Dalam menganalisis pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai 

perusahan menurut Martono dan D Agus Harjito (2002;242) dapat dilakukan 

dengan beberapa pendekatan yaitu:  
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1. Pendekatan Laba Bersih (Net Income Approach)   

 Menurut pendekatan laba bersih, biaya modal pinjaman dan biaya modal 

sendiri tidak dipengaruhi oleh struktur modal, tetapi biaya modal keseluruhan 

dapat diturunkan dengan jalan meningkatkan leverage sehingga nilai 

perusahaan dapat ditingkatkan. 

2. Pendekatan Laba Operasi Bersih (Net Operating Approach) 

 Menurut pendekatan net operating income (NOI), jika struktur modal 

berubah, biaya modal pinjaman tetap, akan tetapi biaya modal sendiri akan 

naik. Kenaikan modal pinjaman yang biayanya murah diimbangi dengan 

kenaikan biaya modal sendiri, sehingga biaya modal sendiri tidak berubah 

pada semua tingkat leverage. 

3. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach) 

 Pendekatan tradisional ini berpendapat bahwa biaya modal sendiri akan 

meningkat pada kenaikan leverage, disamping itu biaya pinjaman juga dapat 

meningkat bila melebihi tingkat tertentu. Oleh karena itu akan terdapat sesuatu 

titik dimana biaya modal keseluruhan merupakan titik terendah dan itu 

mencerminkan struktur modal ynag optimal. 

4. Pendekatan Modigliani Miller (Modigliani Miller Approach) 

 Pendekatan Modigliani miller (MM) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

adalah tidak tergantung atau tidak dipengaruhi struktur modal. Pendapat MM 

didasarkan pada ide bahwa tidak menjadi masalah bagaimana perusahaan 

membagi struktur modal diantara utang, saham preferen, dan saham biasa. 

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya proses arbitrase. Melalui proses 

arbitrase akan membuat harga saham atau nilai perusahaan baik yang tidak 

menggunakan utang atau menggunakan utang, akhirnya sama. Proses arbitrase 

muncul karena investor bersifat rasional, artinya investor lebih menyukai 

investasi yang sama tetapi menghasilkan keuntungan yang lebih besar atau 

dengan investasi yang lebih kecil tetapi menghasilkan keuntungan yang sama. 

 Menurut teori MM, struktur modal yang optimal berada pada 

keseimbangan antara manfaat pajak dari utang dan biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan. Sebagaimana dikemukakan Gitman (2000;507). 
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“The result is a theoretical Optimal Strukture Based On Balancing The 

Benefit and Coast of Debt Financing” 

 Manfaat pembiayaan utang yang utama adalah perlindungan pajak. 

Dengan demikian, kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga 

atas utang merupakan pengurang pajak, oleh karena itu laba operasi yang 

mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Sehingga laba yang diperoleh 

oleh pemegang saham (EPS=Earnings Per Share) pun akan meningkat. Seperti 

dikemukakan Gitman (2000;512). 

”…the expexted level of EPS increaeas with increasing financial 

leverage”. 

Financial leverage terjadi akibat perusahaan menggunakan sumber dana 

dari utang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap.  Atas 

penggunaan dana utang tersebut, perusahaan setiap tahunnya dibebani biaya 

bunga. Finacial leverage dapat dimanfaatkan untuk menaksir perubahan laba bagi 

pemegang saham perusahaan yang diakibatkan perubahan laba operasi. 

 

2.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

 Menurut Bambang Riyanto (2001;297) struktur modal dipengaruhi oleh 

banyak faktor dimana faktor-faktor yang utama yaitu : 

1. Tingkat Bunga 
2. Stabilitas dari “Earning” 
3. Susunan Aktiva Perusahaan 
4. Kadar Resiko Aktiva 
5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan 
6. Keadaan Pasar Modal 
7. Sifat Manajemen 
8. Besarnya Suatu Perusahaan 
 

1. Tingkat Bunga 

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal, 

sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Tingkat 

bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal yang akan ditarik, apakah 

perusahaan akan mengeluarkan saham atau obligasi. 
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2. Stabilitas dari “Earning” 

Stabilitas dari besarnya “earning” yang diperoleh suatu perusahaan akan 

menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan menarik modal dengan 

tetap atau tidak. Suatu perusahaan yang memiliki “earning” yang stabil akan 

selalu dapat memenuhi kewajiban financialnya sebagai akibat dari 

penggunaan modal asing. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai tingkat 

“earning” tidak stabil akan menanggung resiko yang tidak dapat membayar 

beban bunga atau tidak dapat membayar angsuran utangnya pada tahun-tahun 

atau keadaan yang buruk. 

3. Susunan Aktiva Perusahaan 

Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar dari modalnya 

tertanam pada aktiva tetap (fixed asset), akan mengutamakan pemenuhan 

kebutuhan modalnya dari modal yang permanen yaitu modal sendiri, 

sedangkan modal asing hanya sebagai pelengkap. Sedangkan perusahaan yang 

sebagian besar terdiri dari aktiva lancar akan dapat mengutamakan pemenuhan 

kebutuhan dananya dengan utang jangka pendek. 

4. Kadar Resiko Aktiva 

Kadar resiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan tidak sama. Makin 

lama jangka waktu penggunaan suatu aktiva di dalam suatu perusahaan makin 

besar derajat resikonya. Dalam hubungan ini dikenal adanya prinsip apek 

resiko dalam ajaran pembelanjaan perusahaan, yang menyatakan bahwa bila 

ada aktiva yang peka terhadap resiko, perusahaan harus lebih banyak 

membelanjai dengan modal sendiri. 

5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan 

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sekiranya dapat dipenuhi hanya 

dari suatu sumber saja, maka tidak perlu mencari sumber lain. Sebaliknya, 

apabila jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar sehingga tidak dapat 

dipenuhi dari suatu sumber saja maka perlu dicari sumber lain. 

6. Keadaan Pasar Modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan adanya 

gelombang konjungtur. Pada umumnya bila gelombang meninggi para 
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investor lebih tertarik menanamkan modalnya dalam saham. Oleh sebab itu, 

perusahaan dalam rangka usaha mengeluarkan atau menjual saham haruslah 

menyesuaikan keadaan pasar modal tersebut. 

7. Sifat Manajemen 

Sifat manajemen akan berpengaruh langsung dalam pengambilan 

keputusan mengenai cara pemenuhan dana. Seorang manajer yang mempunyai 

keberanian menanggung resiko (risk seeker) akan lebih berani untuk 

membiayai pertumbuhan penjualannya dengan dana yang berasal dari utang 

(debt financing). Sebaliknya, seorang manajer yang takut menanggung resiko 

(risk averter) akan lebih suka membelanjai pertumbuhan penjualannya dengan 

dana yang berasal dari sumber intern atau dengan modal saham. 

8. Besarnya Suatu Perusahaan 

Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas, akan 

lebih berani melakukan perluasan modal saham dengan mengeluarkan saham 

baru dalam memenuhi kebutuhannya dalam membiayai pertumbuhan 

penjualan, karena hal ini akan memberi pengaruh yang kecil terhadap 

perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan perusahaan. 

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, perusahaan pun 

perlu memperhatikan beberapa factor dalam menentukan kebijaksanaan struktur 

modal sebagaimana dikemukakan oleh Sutrisno (2001; 289) faktor-faktor 

tersebut antara lain ; 

1. Persesuaian atau suitability 
2. Pengawasan atau Control 
3. Laba atau Earnings Per Share 
4. Tingkat Resiko atau Riskness 

 

1. Persesuaian atau suitability 

Merupakan persesuaian antara cara pemenuhan dana dengan jangka waktu 

kebutuhannya. Artinya bila kebutuhan dana berjangka pendek, maka sebaiknya 

dipenuhi dari sumber dana jangka pendek, dan bila kebutuhan dana jangka 

panjang sebaiknya dipenuhi sumber jangka panjang.  
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2. Pengawasan atau Control 

Pengawasan perusahaan ada ditangan para pemegang saham. Manajemen 

perusahaan mengemban tugas untuk menjalankan hasil keputusan pemegang 

saham. Biasanya sebuah perusahaan dimiliki oleh beberapa pemegang saham, 

sehingga bila diperlukan tambahan dana perlu dipertimbangkan apakah fungsi 

pengawasan dari pemilik lama tidak akan terkurangi. Oleh sebab itu dengan 

pertimbangan tersebut, pemilik lama lebih menginginkan pengeluaran obligasi 

dibanding dengan menambah saham. 

3. Laba atau Earnings Per Share 

Memilih sumber dana apakah dari saham atau utang, secara financial 

harusnya yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham atau 

earnings per share lebih besar. Apabila rentabilitas ekonomi yang diperoleh lebih 

besar dibanding dengan tingkat bunga utang, maka sebaiknya memilih utang, 

karena akan menghasilkan earnings per share lebih besar dan sebaliknya bila 

rentabilitas lebih rendah dibandingkan dengan bunga utang lebih baik memilih 

modal sendiri. 

4. Tingkat Resiko atau Riskness 

Utang adalah sumber dana yang mempunyai resiko tinggi, sebab bunganya 

tetap harus dibayarkan baik pada saat perusahaan mendapatkan laba maupun 

dalam kondisi merugi. Apabila keuntungan yang diperoleh perusahaan besar, 

penggunaan utang lebih baik, sebab lebih menghasilkan earnings per share lebih 

besar, namun bila keuntungan perusahaan kecil apalagi rugi, sumber dana utang 

kurang baik. Oleh karena itu semakin besar penggunaan dana dari utang 

mengindikasikan perusahaan mempunyai tingkat resiko yang besar. 

 

2.4 Laba Perlembar Saham (Earing Per Share) 

Laba perlembar saham merupakan salah satu indikator yang terdapat pada 

laporan keuangan, dalam hal ini laporan laba rugi. Menurut Sutrisno (2001; 255) 

“Earnings Per Share atau laba perlembar saham merupakan ukuran 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan perlembar 
saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba 
bagi pemilik atau Earning After Tax”. 
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2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Earning Per Share 

 Dalam menentukan sumber dana untuk menjalankan perusahaan, 

manajemen dituntut untuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam 

struktur modal yang mampu memaksimumkan harga saham perusahaan. Menurut 

Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2001; 19)  

 “…perubahan dalam menggunakan utang akan mengakibatkan 

perubahan laba perlembar saham (EPS= Earnings Per Share) dan, 

karena itu, juga mengakibatkan perubahan harga saham”. 

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa perubahan penggunaan utang, 

perubahan utang berarti perubahan struktur modal merupakan faktor yang 

mempengaruhi tingkat Earning Per Share. 

Dalam memenuhi sumber dananya, manajemenpun dihadapkan bahwa 

beberapa alternatif sumber pendanaan. Apakah dengan modal sendiri atau dengan 

pinjaman (modal asing). Menurut Sutrisno (2001; 255) 

“Dalam memilih alternatif sumber dananya tersebut perlu diketahui 
pada tingkat laba bersih sebelum bunga dan pajak (EBIT= Earnings 
Before Interest an Tax) berapa apabila dibelanjai dengan modal 
sendiri atau utang menghasilkan Earning Per Share yang sama”. 
 
Dari peryataan diatas dapat dikatakan bahwa tingkat laba bersih sebelum 

bunga dan pajak (EBIT) merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya laba 

perlembar saham. 

 

2.5 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Earning Per share  

Dalam menentukan tambahan dananya, perusahaan harus memilih sumber 

modal manakah yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang sahamnya. 

Menurut Keown and Friends (2001;435) 

“Based on criterion of selecting the financing plane that will provide the 

highest EarningPer Share the bond alternative is favored”. 

Dengan adanya modal asing (pinjaman) bagi suatu perusahaan, selain 

untuk menambah modal juga secara teoritik akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan para pemegang saham yang tercermin dari laba perlembar saham 
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atau Earning Per Share yang diterimanya. Menurut Brigham dan Houston yang 

dialih bahasakan  oleh Herman Wibowo (2001; 23) 

“Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 
memaksimumkan harga saham perusahaan dan ini memerlukan rasio 
utang yang lebih rendah daripada rasio utang yang memaksimumkan 
Earning Per Share”. 
 
Lebih lanjut tentang pengaruh struktur modal terhadap Earning Per share, 

dapat dilihat melalui analisis EBIT-EPS. Seperti yang dikemukakan oleh 

Sutrisno (2001; 233) dengan ilustrasi sebagai berikut : 

“Suatu perusahaan bekerja dengan modal sebesar Rp 400.000.000,- 
yang terdiri dari 40000 lembar saham biasa. Pada tahun yang akan 
datang perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan 
sebelum pajak (EBIT) menjadi Rp 90.000.000,-. Untuk itu perlu ada 
tambahan dana sebesar Rp 100.000.000,-. Pajak ditanggung sebesar 
30%. Untuk memenuhi tambahan dana ada dua alternatif sumber 
dana : 
1. Mengeluarkan Obligasi dengan 12% per tahun, atau  
2. Mengeluarkan saham baru dengan harga perlembar Rp 10.000,-“ 
 
Dengan 2 alternatif tersebut bisa dihitung efek kebijaksanaan pembelajaan 

tersebut sebagai berikut : 

        (dalam ribuan) 

 

    Dengan MS    Dengan MA 

Modal sendiri   Rp 500.000    Rp 400.000 

Modal asing   Rp            0    Rp 100.000 

Total Modal   Rp 500.000    Rp 500.000 

Jumlah lbr Saham  50.000 lembar    40.000 lembar 

EBIT    Rp 90.000    Rp 90.000 

Bunga    Rp_____0    Rp(12.000) 

EBT    Rp 90.000    Rp 78.000 

Pajak 30%   Rp(27.000)    Rp(23.400) 

EAT    Rp 63.000    Rp 54.600 

EPS    Rp   1.260    Rp   1,365 
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Dari ilustrasi yang disajikan diatas jelas sekali bahwa tambahan utang 

obligasi lebih menguntungkan karena menghasilkan tingkat Earning Per share 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika perusahaan menggunakan saham baru 

sebagai tambahan dananya. Hal ini berlaku dengan asumsi fungsi-fungsi bisnis 

yang lainnya dikelola secara benar. 

Jadi masalah utama yang dihadapi oleh manajer keuangan dan akuntansi 

adalah menentukan struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat 

meningkatkan Earning Per Share sehingga tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemegang sahampun tercapai. Sebagaimana 

dikemukakan Bambang Riyanto (2001;294) struktur modal yang optimal atau 

optimum debt ratio perusahaan adalah 50%, sehingga modal yang dijamin (utang) 

tidak lebih besar dari modal yang menjadi jaminannya. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
 
3.1 Objek Penelitian  

Objek penelitian yang diteliti adalah struktur modal dan earning per share 

dari tujuh perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 

tahun 2003 dan 2004. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada perusahaan industri 

farmasi  Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Penulis melakukan 

penelitian atas tujuh perusahaan industri farmasi adalah: 

1. PT DANKOS LABORATOTIES Tbk 

2. PT DARYA-VARIA LABORATORIES Tbk 

3. PT INDOFARMA Tbk 

4. PT KIMIA FARMA Tbk 

5. PT KALBE FARMA Tbk 

6. PT PYRIDAM FARMA Tbk 

7. PT SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk 

. 

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Gambaran umum perusahaan yang dijelaskan adalah sejarah, aktivitas, dan 

struktur kepemilikan dari masing-masing perusahaan tersebut adalah : 

 

3.1.1.1 PT Dankos Laboratories Tbk 

PT Dankos Laboratories Tbk  (Perseroan) didirikan pada tanggal 24 Maret 

1974, dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1978, di Jakarta. 

Perseroan bersama anak perusahaannya telah menjadi salah satu perusahaan 

terbesar di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain, 

memproduksi obat bebas (OTC) serta obat resep (ethical) dan menerima produksi 

dari perusahaan farmasi lainnya. 
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Pada tanggal 13 November 1989 PT Dankos Laboratories telah tercatat di 

Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dengan melakukan penawaran umum kepada 

masyarakat atas 525.000 saham. 

Hutang jangka panjang PT Dankos Laboratories Tbk terdiri atas : 

1. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) 

dengan memberikan fasilitas kredit modal kerja jangka panjang dengan jangka 

waktu tiga tahun. 

2. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari penerbitan obligasi pada tahun 

2000. 

3. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari perjanjian sewa guna usaha 

sindikasi dengan PT Orix Indonesia Finance sebagai koordinator, untuk 

pembelian mesin dengan jangka waktu selama empat tahun. 

4. Hutang jangka panjang diperoleh dari kewajiban pajak tangguhan bersih. 

5. Hutang jangka panjang diperoleh dari estimasi kewajiban imbalan kerja 

karyawan. 

Kantor Pusat 

Jl. Rawa Gatel III S Kav. 37-38 
Kawasan Industri Pulo Gadung 
Po Box 1195/JA 
Jakarta 13930 
Indonesia 
Phone : (62-21) 4600158 
Fax : (62-21) 4611301 
Website : http//www.dankoslabs.com 
 
Daftar Pemegang Saham 
 
PT Kalbe Farma  71,46% 
HSBC-Fund Service    9,41% 
Publik    19,13% 
 
Jumlah Lembar Saham yang Beredar 
 
Tahun 2003  1.786.050.000 Lembar Saham 
Tahun 2004  1.786.050.000 Lembar Saham 
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Manajemen 
 
Dewan komisaris 
Presiden Komisaris  : Drs. Johannes Setijono 
Komisaris   : Dra. Nina Gunawan 
      Santoso Oen, BA 
 
Dewan Direktur 
Presiden Direktur  : Herman Widjaja 
Direktur   : Drs. Purnosulianto 
      Justian Sumardi SE 
      Yoseph Darmawan Angkasa, MBA,Msc 
 
 

3.1.1.2 PT Darya-Varia Laboratories Tbk 

 PT Darya-Varia Laboratories Tbk (Perseroan) didirikan dalam rangka 

Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1976. Perusahaan 

memulai operasi kormesilnya sejak tahun 1976. Dengan pangsa pasar sebesar 5%. 

Darya-Varia Group kini merupakan perusahaan farmasi terpadu terbesar ketiga di 

Indonesia. 

Ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain, memperoduksi berbagai 

jenis produk farmasi, antara lain memproduksi obat dengan resep dokter dan obat 

bebas (OTC), pemasaran dan menjalin kerjasama dengan industri-industri farmasi 

Internasional. 

Pada tanggal 11 November 1994 PT Darya-Varia Laboratories tercatat di 

Bursa Efek Jakarta dengan melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 

10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan harga penawaran 

Rp 6.200 per saham. 

Hutang jangka panjang PT Darya-Varia Laboratories Tbk diperoleh dari 

kewajiban imbalan kerja. 
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Kantor Pusat 

Graha Darya-Varia 2-3B Florr 
Jl. Melawai Raya No.93 
Kebayoran Baru 
Jakarta 12130 
Indonesia 
Phone : (62-21) 7258010 
Fax : (62-21) 7258001 
Website : http//www.darya-varia.com 
 
Daftar Pemegang Saham 
 
DVL Invesment Limited  89,5% 
Publik     10,5% 
 
Manajemen 
 
Dewan komisaris 
Presiden komisaris  : Joselito D. Campos,Jr 
Wakil Presiden komisaris : Alberto Gotuaco 
      Sunarto 
      Prawirosujanto 
 
Dewan direktur 
Presiden direktur  : Manuel P. Engwa 
Direktur   : Edgardo M. Cruz Jr 
      Carlos C. Ejercito 
      Delfin B. Samson Jr 
      Marlia Hayati Gustom 
 
3.1.1.3 PT Indofarma Tbk 

Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Indonesia Farma Tbk disingkat 

dengan PT Indofarma (Perseroan) Tbk dan selanjutnya disebut “Perusahaan“ 

didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 2 Januari 1996. Pada awalnya 

perusahaan merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan 

nama pabrik obat Manggarai. Pada tahun 1950 diambil alih oleh Pemerintah 

Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Nama pabrik obat 

ini pada tahun 1979 diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen 

Kesehatan, kemudian tahun 1981 diubah menjadi Perusahaan Umum Indonesia 
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Farma (Perum Indofarma). Tahun 1996 status badan hukum Perum Indofarma 

diubah menjadi Perusahaan Persero. 

Ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain, memproduksi bahan baku 

dan bahan penolong farmasi serta bahan kimia, memproduksi obat jadi, 

memproduksi pengemasan maupun bahan pengemasan, pemasaran, perdagangan 

maupun distribusi dari hasil produk. 

Pada tanggal 17 April 2001 PT Indofarma tercatat di Bursa Efek Jakarta dan 

Bursa Efek Surabaya, dengan melakukan penawaran umum kepada masyarakat 

atas 596.875.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham. 

Hutang jangka panjang PT Indofarma Tbk diperoleh dari fasilitas kredit 

modal kerja sebesar Rp 20 miliar dari Bank Umum Koperasi Indonesia dengan 

jaminan berupa tanah, bangunan dan persediaan obat jadi. 

Hutang jangka panjang PT Indofarma Tbk terdiri : 

1. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari Bank Umum Koperasi Indonesia 

dengan memberikan fasilitas kredit modal kerja. 

2. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari kewajiban manfaat kerja. 

 

Kantor Pusat 

Jl. Indofarma No.1 Cibitung 
Bekasi 
Indonesia 
Phone : (62-21) 8517222 
 
Daftar Pemegang Saham 
 
Pemerintah Republik Indonesia  80,66% 
Direktur Placidus Sudibyo    0,02% 
Publik      19,27% 
 
Jumlah Lembar Saham yang Beredar 
 
Tahun 2003  3.099.267.500 Lembar Saham 
Tahun 2004  3.099.267.500 Lembar Saham 
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Manajemen 
 
Dewan komisaris 
Presiden komisaris  : Prof.Dr.dr.H.Azrul Anwar,MPH 
Komisaris   : Dr. Ahmad Fuad Afdhal 
      Dr. Renald Kasali 
Dewan direktur 
Presiden direktur  : Drs. Mohamad Dani Pratomo 
Direktur   : Drs. Placidus Sudibyo,MSA 
      Drs. Muhammad Naguib 
      Dra. Uliarti Rahayuningsih 
      Drs. Anung Budhi Mahatma 
 

3.1.1.4 Kimia Farma Tbk 

PT Kimia Farma Tbk didirikan pada tahun 1917 (dahulu dengan nama yang 

berbeda-beda) selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukum 

perusahaan menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No.18 pada tanggal 16 

Agustus 1917. perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1917. 

Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi, pembuatan persediaan farmasi, 

kosmetik, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan atau minuman, 

memproduksi pengemasan, pemasaran, perdagangan maupun distribusi dari hasil 

produk. 

Pada tanggal 4 Juli 2001 PT Kimia Farma tercatat di Bursa Efek Jakarta dan 

Bursa Efek Surabaya dengan melakukan penawaran umum sebanyak 500.000.000 

saham seri B kepada masyarakat dan 54.000.000 saham seri B kepada karyawan 

dan manajemen. 

Hutang jangka panjang PT Kimia Farma Tbk terdiri atas : 

1. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia dalam rangka pemanfaatan hibah dalam bentuk Non-Project Type 

Grant Asistence (NPGA 2001) dari pemerintah Jepang kepada Pemerintah 

Republik Indonesia. Bantuan tersebut adalah untuk mengimpor bahan baku 

obat dari pemasok. 

2. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari kewajiban imbalan kerja. 
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Kantor Pusat 

Jl. Veteran No.9 
Jakarta 10110 
Indonesia 
Telp   : (62-21) 3847709 
Fax    : (62-21) 3454338 
Website : http//www.kimiafarma.co.id 
e-mail    : ipo@kimiafarma.co.id 
 
Daftar Pemegang Saham 
 
Pemerintah Republik Indonesia  90,03% 
Karyawan dan manajemen    0,97% 
Publik       9,00% 
 
Jumlah Lembar Saham yang Beredar 
 
Tahun 2003  5.554.000.000 lembar saham 
Tahun 2004  5.554.000.000 lembar saham 
 
Manajemen 
 
Dewan komisaris 
Presiden komisaris  : Drs. Agus Muhammad,Msc 
Komisaris   : Mayjen (Purn) Effendi Rangkuti,S.H. 
Dewan direktur 
Presiden direktur  : Drs. Gunawan Pranoto 
Direktur   : Drs. Sofiarman Tarmizi 
      Drs. Warsito Triatmodjo 
      Drs. Handoyo Abdul Rachman 
 
 

3.1.1.5 PT Kalbe Farma Tbk 

PT Kalbe Farma Tbk (Perseroan) didirikan di Indonesia dalam rangka 

Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 Tahun 1968. Perusahaan 

mulai beroperasi secara komersil pada tahun 1966. Ruang lingkup kegiatan 

perusahaan antara lain meliputi usaha dalam bidang industri produk farmasi (obat-

obatan bagi manusia dan hewan) dan pengembangan produk farmasi. 

Pada tanggal 30 Juli 1991 PT Kalbe Farma tercatat di Bursa Efek Jakarta 

dan Surabaya dengan melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 

20.000.000 saham. 
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Hutang jangka panjang PT Kalbe Farma Tbk terdiri atas : 

1. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari kewajiban pajak tangguhan bersih. 

2. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari penerbitan wesel bayar dengan 

tingkat bunga mengambang. 

3. Hutang jangka panjang perusahaan dan anak perusahaan yang diperoleh dari 

pinjaman restrukturisasi yang berasal dari The Royal Bank of Scotland 

plc.,Singapura [eks Tokyo-Mitsubishi Internasional (singapore) Ltd., 

Singapura (Agen)], The Royal bang of Scotland plc., Singapura[(eks 

American Express Bank Ltd., Singapura) (Agen pembayaran Bilateral)], The 

Royal bang of Scotland plc., Singapura (agen), PT Bank Central Asia Tbk, PT 

Bank NISP Tbk, PT Bank Pan Indonesia. 

4. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari penerbitan obligasi oleh PT 

Dankos Laboratories Tbk pada tahun 2000. 

5. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari sewa guna usaha dengan PT Orix 

Indonesia Finance dan PT Sanwa-BRI Finance dengan jangka waktu dua 

tahun untuk kendaraan dan antara sampai dua sampai empat tahun untuk 

mesin dan peralatan dan jatuh tempoh pada berbagai tanggal. 

6. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari hutang hubungan istimewa 

perusahaan dengan PT Asuransi Mitra Maparya, PT Enseval, PT Enserval 

Putera Megatrading Tbk, Alderma Gropu Ltd, PT Adimitra Transferindo, 

Enseval Megatrading (M) Sdn., Bhd. 

7. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari imbalan kerja karyawan. 

8. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari hutang pembelian aktiva tetap. 

Kantor Pusat 

Kawasan Industri Delta Silicon 
Jl.M.H. Thamrin Blok A3-1 
Lippo Cikarang, Bekasi 17550 
Po Box 371 Bekasi 17307 
Indonesia 
Telp  : (62-21) 89907333 
Fax   : (62-21) 8972874 
Website : http//www.kalbefarma.com 
e-mail : info@kalbe.co.id 
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Daftar Pemegang Saham 
 
PT Enseval   52,7% 
PT BNI Securities   5,0% 
Publik    42,3% 
 
 
Jumlah Lembar Saham yang Beredar 
 
Tahun 2003  8.121.600.000 Lembar Saham 
Tahun 2004  8.121.600.000 Lembar Saham 
 
 
Manajemen 
 
Dewan komisaris 
Presiden Komisaris  : Boenjamin Setiawan 
Komisaris   : Nina Gunawan 
      Johannes Baptista Soemarlin 
Dewan direktur 
Presiden direktur  : Johannes Setijono 
Direktur   : Johannes Berchman Apik Ibrahim 
      Santosao Oen 
      Vidjongtius 
      Bernadetta Ruth Irawati Setiady 
      Gracy Indriani 
 
3.1.1.6 PT Pyridam Farma Tbk 

PT Pyridam Farma Tbk (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Tan 

Thong Kie No.31 tanggal 27 November 1976. Perusahaan memuali operasi 

komersialnya pada tahun 1977. Ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain 

meliputi industri obat-obatan, plastik, alat-alat kesehatan, dan industri kimia 

lainnya, serta melakukan perdagangan, pengembangan obat-obatan farmasi. 

Pada tanggal 16 Oktober 2001 PT Pyridam Farma telah tercatat di Bursa 

Efek Jakarta dengan melakukan penawaran umum kepada masyarakat atas 

120.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga Rp 105 

per saham. 

Hutang jangka panjang PT Pyridam Farma Tbk terdiri atas : 

1. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari sewa guna usaha atas kendaraan 

dengan PT ORIX Indonesia Finance untuk jangka waktu dua tahun. 
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2. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari pembiayaan kendaraan dalam 

rupiah dengan PT Astra Auto Finance dan PT Federal International Finance 

untuk jangka waktu dua tahun. Kewajiban tersebut dijamin dengan kendaraan 

yang dibiayai tersebut. 

3. Hutang jangka panjang yang diperoleh dari kewajiban pajak tangguhan bersih. 

Kantor Pusat 

Jl. Kemandoran VIII No.16 
Jakarta 12210 
Indonesia 
Phone : (62-21) 5482526, 5307551-52 
Fax : (62-21) 5493587, 5329049 
 
Daftar Pemegang Saham 
 
PT Pyridam International Corporation 53,84% 
Ir. Sarkir Kosasih    11,54% 
Rani Tjandra     11,54% 
Publik      23,07% 
 
Jumlah Lembar Saham yang Beredar 
 
Tahun 2003  535.080.000 Lembar Saham 
Tahun 2004  535.080.000 Lembar Saham 
 
 
Manajemen 
 
Dewan komisaris 
Presiden komisaris  : Ir. Sakri Kosasih 
Komisaris   : Rani Tjandra 
      Lianny Suraja 
Dewan direktur 
Presiden direktur  : Michael Handoko B. Soetrisno 
Direktur   : Indriwati Kosasih 
 
3.1.1.7 PT Schering Plough Indonesia Tbk 

 PT Schering Plough Indonesia Tbk (Persero) didirikan dalam rangka 

Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Ruang 

lingkup perseroan meliputi pembuatan dan pengembangan produk farmasi untuk 



 

 

37 

manusia dan hewan, produk kebersihan, kosmetik, keperluan rumah tangga dan 

sejenisnya. Perusahaan memulai operasi komersilnya pada bulan Januari 1975. 

Pada tanggal 18 April 1990 PT Schering Plough Indonesia tercatat di Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dengan melakukan penawaran umum 

kepada masyarakat atas 892.800 saham perusahaan. 

Hutang jangka panjang PT Schering Plough Indonesia Tbk diperoleh dari 

kewajiban imbalan pasca kerja. 

 

Kantor Pusat 
 
Mayapada Tower 10th floor 
Jl. Jenderal Sudirman Kav 28 
Jakarta 12920 
Indonesia 
Telp : (62-21) 5225452 
Fax : (62-21) 5225446 
 
Daftar Pemegang Saham 
 
Schering-Plough International Inc., U.S.A  64,4% 
Schering-Plough Helth Care Product Inc., U.S.A 24,6% 
Publik       10,8% 
 
Jumlah Lembar Saham yang Beredar 
 
Tahun 2003  3.600.000 Lembar Saham 
Tahun 2004  3.600.000 Lembar Saham 
 
Manajemen 
 
Dewan Komisaris 
Presiden komisaris  : Alberto Eduardo Surijon 
Komisaris   : Alfredo Manual Blanco 
      Dr. Tjiptono Blanco 
Dewan direktur 
Presiden direktur  : Ashley Ivor Simon Morris 
Direktur   : Ernest Kevin Moore 
      Miguel Porto 
      Jarnes Latimer Collyer 
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3.2 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survei. Penelitian deskriptif 

berdasarkan survey adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan keadaan 

objek penelitian serta menguji hipotesis. 

 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka dibutuhkan data 

dan informasi yang akan mendukung penelitian ini dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data : 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Studi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data 

sekunder dengan cara mengadakan survei langsung untuk mengamati 

dokumen dan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain 

itu, penulis memperoleh data melalui internet dengan alamat web site 

www.jsx.com, www indoexchange.co.id dan web masing-masing emiten. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan data sekunder, yang 

digunakan sebagai landasan teoritik masalah yang diteliti. Dalam penelitian 

kepustakaan ini penulis mengumpulkan materi mengenai struktur modal yang 

berhubungan dengan EPS dengan cara membaca buku-buku dan literatur yang 

diperlukan. 

Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitataif 

yang dinyatakan dalam angka-angka, menunjukan nilai terhadap besaran atau 

variabel yang diwakilinya. Sedangkan data yang bersifat kualitatif digunakan 

untuk mendukung dan memahami peristiwa dibalik data kuantitatif dan data 

bersifat time-series, yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu 

periode tertentu. 
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Sumber data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa 

data sekunder, sebab merupakan data yang dikumpulkan oleh perusahaan dan 

telah mengalami proses pengolahan dalam bentuk laporan keuangan tahunan 

emiten perusahaan Industri farmasi pada tahun 2003-2004 yang terdaftar pada 

Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber 

dari:Pojok Bursa Efek Jakarta(BEJ)-UNIVERSITAS WIDYATAMA, 

www.jsx.com,www indoexchange.co.id dan web masing-masing emiten. 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

 Operasionalisasi variabel adalah penentuan construct sehingga dapat 

menjadi variabel yang dapat diukur. Untuk menguji hipotesis, variabel-variabel 

yang akan diteliti perlu diberikan batasan-batasan dan ditentukan indikatornya. 

Adapun variabel-variabel tersebut yaitu: 

1. Struktur Modal (Variabel x) 

2. Earning per share /EPS (Variabel y) 

Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut ke dalam operasionalisasi 

variabel dapat dilihat dalam tabel 3.1 

                                                Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala Instrumen 
Struktur 

Modal 

(Variabel x)  

Proporsi utang 

jangka panjang dan 

modal yang 

digunakan dalam 

pembiayaan 

investasi 

Perbandingan 

antara utang 

jangka panjang 

terhadap modal 

sendiri 

Rasio Laporan 

keuangan 

EPS 

(Variabel y) 

 

Hasil pembagian 

antara laba bersih 

setelah bunga dan 

pajak dengan jumlah 

saham yang beredar 

Perbandingan 

antara laba bersih 

perusahaan 

dengan jumlah 

saham 

Rasio Laporan 

keuangan 
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3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2004;72) adalah: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau 
subjek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yaang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpualannya“.  
 
 Sedangkan pengertian sampel menurut Sugiyono (2004;73) adalah: 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.“ 

Unit observasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

bergerak pada sektor industri farmasi yang sudah go publik atau sudah terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

Populasi penelitian ini terdiri dari sepuluh perusahaan go publik yang 

bergerak dibidang farmasi. Populasi dari penelitian ini adalah: 

 

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

No Nama Perusahaan 

1 PT Dankos Laboratories Tbk 

2 PT Darya –Varia Laboratoria tbk 

3 PT Indofarma Tbk 

4 PT Kimia Farma Tbk 

5 PT Kalbe Farma Tbk 

6 PT Merck Tbk 

7 PT Pyridam Farma Tbk 

8 PT Schering-Plough Indonesia Tbk 

9 PT Bristoll-Myers Squibb Indonesia Tbk 

10 PT Tempo Scan Pasific Tbk 
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Sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah sebagian dari 

pada perusahaan yang bergerak pada sektor industri farmasi go publik yang sudah 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ).  

Teknik sampling yang digunakan menurut Sugiyono (2004;77) adalah 

sampling aksidental.  

Sampling aksidental adalah teknik penentuan berdasarkan kebetulan, 
yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang atau data yang 
kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.  
 

Maka penulis menetapkan jumlah anggota sampel yang digunakan dalam 

penelitan ini adalah sebesar tujuh perusahaan  dari total keseluruhan perusahaan 

yang bergerak pada sektor industri farmasi go publik yang sudah terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dengan melakuakan penelitian dari sebagian 

perusahaan Industri farmasi tersebut penulis mengharapkan bahwa hasil yang 

diperoleh dapat menggambarkan populasi yang ada. Sampel dari penelitian ini 

adalah: 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan 

1 PT Dankos Laboratories Tbk 

2 PT Darya –Varia Laboratoria tbk 

3 PT Indofarma Tbk 

4 PT Kimia Farma Tbk 

5 PT Kalbe farma Tbk 

6 PT Pyridam Farma Tbk 

7 PT Schering-Plough Indonesia Tbk 
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3.2.4 Pengujian Hipotesis 

Untuk melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini diperlukan pengujian 

data secara statistik. 

Hipotesis penelitian ini adalah : 

“Struktur modal berpengaruh terhadap Earning Per Share“ 

Apabila hipotesis penelitian tersebut dinyatakan kedalam hipotesis statistik 

adalah sebagai berikut : 

Ho : Struktur Modal Tidak Berpengaruh Terhadap Earning Per Share. 

Ha : Struktur Modal Berpengaruh terhadap Earning Per Share. 

Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan analisis regresi 

korelasi sederhana, dan statistik uji t. Statistik uji t menggunakan jenis pengujian 

dua pihak. 

 

3.2.4.1 Analisis Regresi 

Analisis Regresi pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan bentuk 

hubungan antara variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y). Sedangkan 

menurut Sugiyono (2004;204). 

“Analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah 
naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan 
melalui menaikkan atau menurunkan keadaan variabel 
independen“. 
 

Dengan kata lain, analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh (kontribusi) variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dalam analisis regresi, variabel-variabel yang dianalisis adalah sebagai 

berikut : 

• Variabel bebas (x)  : Struktur Modal 

• Variabel terikat (y) : EPS/Laba per Lembar Saham 

Analisis regresi sederhana : 

a. Menetapkan Persamaan Regresi 

Persamaan regresi dengan satu variabel bebas 

 Y = a + bx 
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Y = Earnings Per Share 

x = Struktur Modal 

a = Nilai konstanta harga y bila x= 0 

b = Koefisien regresi x 

a dapat dicari dengan rumus : 

          ∑Y . ∑X2 - ∑X . ∑XY 
  a = 

            n . ∑X2 – (∑X)2 

 

      sedangkan b dapat dicari dengan rumus: 

                         n . ∑XY – ( ∑X ) ( ∑Y ) 
  b = 

            n . ∑X2 – ( ∑X )2 

 

b. Mengambil Kesimpulan 

 

3.2.4.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah 

hubungan antara variabel x dan variabel y. 

a. Menghitung Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi positif atau negatif dengan kisaran angka -1 sampai 

dengan +1. semakin mendekati +1, koefisien korelasi menunjukkan hubungan 

yang positif dan kuat, berarti kenaikan variabel satu akan diikuti kenaikan 

variabel lainnya. Sebaiknya variabel satu meningkat, variabel lain menurun. 

Apabila koefisien korelasi mendekati nol, memberikan indikasi bahwa kedua 

variabel hubungannya lemah atau tidak memiliki hubungan sama sekali. 

Untuk menentukan apakah suatu koefisien korelasi termasuk kuat atau 

lemah, Riduwan (2003;228) menggunakan batasan-batasan koefisiennya 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 

0,20-0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0.80-1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

                                        n . ∑XY – ( ∑XY ) ( ∑Y ) 
  r = 

      √ { n . ∑X2 – (∑X)2 } { n . ∑Y2 – (∑Y)2 } 
 

b. Menghitung Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi yang 

merupakan proporsi dari total variabel pada variabel terikat yang disebabkan 

oleh variabel bebasnya. 

D = r2 x 100% 

 
c. Menguji Koefisien Korelasi (uji t) 

Langkah-langkah pengujian koefisien korelasi : 

• Menentukan hipotesis statistik 

Ho: r = 0 (variabel x tidak memiliki keeratan hubungan dengan variabel y) 

Ha: r  =   0 (variabel x memiliki keeratan hubungan dengan variabel y) 

• Menetukan statistik uji t dengan pengujian dua pihak 

 
                         r√ n-2 
  r = 

       √ I-r2 
 
• Mengambil kesimpulan 

Ho diterima jika nilai hitung statistik uji (t hitung) berada di daerah 

penerimaan Ho, dimana t hitung < t tabel untuk tingkat signifikan 5%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh 

struktur modal terhadap laba per lembar saham diperoleh informasi dan data 

sebagai berikut: 

4.1.1 Perkembangan Struktur Modal Perusahaan 

 Setiap perusahaan harus dapat menentukan struktur modal optimal agar 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk dapat mengoptimalkan struktur 

modal dapat dilakukan dengan berbagai alternatif. Apakah lebih banyak 

menggunakan modal sendiri atau modal asing, hal ini tergantung kondisi 

perusahaan.  

 Untuk mengetahui bagaimana perkembangan struktur modal yang ada 

pada perusahaan Industri Farmasi, harus mengetahui komponen-komponen dari 

struktur modal, penulis menganalisis struktur modal perusahaan Industri Farmasi 

selama dua tahun dari tahun 2003 sampai tahun 2004. 

Komponen-komponen tersebut terdiri dari: 

a. Hutang Jangka Panjang 

Merupakan kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan 

dilikuidasi dalam siklus operasi yang normal, melainkan akan dibayar pada 

suatu tanggal diluar waktu itu. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Hutang Jangka Panjang 

PT. Dankos Laboratories Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Hutang Jangka Panjang 

Tahun 2003 234.012.505.095 

Tahun 2004 25.372.313.791 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Dankos Laboratories Tbk (data diolah) 
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Tabel 4.2 

Perkembangan Hutang Jangka Panjang 

PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Hutang Jangka Panjang 

Tahun 2003 39.550.060.000 

Tahun 2004 30.565.709.000 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Darya-Varia Laboratori Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.3 

Perkembangan Hutang Jangka Panjang 

PT. Indofarma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Hutang Jangka Panjang 

Tahun 2003 37.740.237.882 

Tahun 2004 27.382.920.117 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Indofarma Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.4 

Perkembangan Hutang Jangka Panjang 

PT. Kimia Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Hutang Jangka Panjang 

Tahun 2003 41.096.219.251 

Tahun 2004 27.245.568.851 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Kimia Farma Tbk (data diolah) 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

Tabel 4.5 

Perkembangan Hutang Jangka Panjang 

PT. Kalbe Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Hutang Jangka Panjang 

Tahun 2003 263.574.415.469 

Tahun 2004 754.790.301.316 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Kalbe Farma Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.6 

Perkembangan Hutang Jangka Panjang 

PT. Pyridam Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Hutang Jangka Panjang 

Tahun 2003 249.467.872 

Tahun 2004 330.768.892 
Sumber : Neraca  PT Pyridam Farma Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.7 

Perkembangan Hutang Jangka Panjang 

PT. Schering-Plough Indonesia Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Hutang Jangka Panjang 

Tahun 2003 5.201.178.000 

Tahun 2004 4.885.582.000 
Sumber : Neraca  PT Schering-Plough Indonesia Tbk (data diolah) 
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b. Modal Sendiri 

Merupakan bagian dari pemilik perusahaan yaitu selisih antara total aktiva dan 

seluruh kewajiban (hutang) 

Tabel 4.8 

Perkembangan Modal Sendiri 

PT. Dankos Laboratories Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Total Asset 

(1) 

Total Liabilities 

(2) 

Modal Sendiri 

(1-2) 

2003 826.777.979.466 425.841.866.349 400.936.113.117 

2004 1.050.886.839.298 467.682.825.902 583.204.013.396 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Dankos Laboratories Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.9 

Perkembangan Modal Sendiri 

PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Total Asset 

(1) 

Total Liabilities 

(2) 

Modal Sendiri 

(1-2) 

2003 375.386.088.000 106.169.706.000 269.216.382.000 

2004 431.173.982.000 112.146.636.000 319.027.346.000 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.10 

Perkembangan Modal Sendiri 

PT. Indofarma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Total Asset 

(1) 

Total Liabilities 

(2) 

Modal Sendiri 

(1-2) 

2003 629.216.958.576 373.712.095.465 255.504.863.111 

2004 523.923.104.642 268.257.970.877 255.665.133.765 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Indofarma  Tbk (data diolah) 
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Tabel 4.11 

Perkembangan Modal Sendiri 

PT. Kimia Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Total Asset 

(1) 

Total Liabilities 

(2) 

Modal Sendiri 

(1-2) 

2003 1.368.145.017.808 614.144.373.364 754.000.644.444 

2004 1.173.438.430.584 358.854.660.539 814.583.770.045 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Kimia Farma Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.12 

Perkembangan Modal Sendiri 

PT. Kalbe Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Total Asset 

(1) 

Total Liabilities 

(2) 

Modal Sendiri 

(1-2) 

2003 2.448.390.202.890 1.424. 895.575.404 1.023.494.627.486 

2004 3.016.864.058.832 1.537.379.862.592 1.479.484.196.240 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Kalbe Farma  Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.13 

Perkembangan Modal Sendiri 

PT. Pyridam Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Total Asset 

(1) 

Total Liabilities 

(2) 

Modal Sendiri 

(1-2) 

2003 68.267.469.758 7.556.315.752 60.711.154.006 

2004 70.429.780.958 8.286.936.213 62.142.844.745 
Sumber : Neraca  PT Pyridam Farma  Tbk (data diolah) 
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Tabel 4.14 

Perkembangan Modal Sendiri 

PT. Schering-Plough Indonesia Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Tahun Total Asset 

(1) 

Total Liabilities 

(2) 

Modal Sendiri 

(1-2) 

2003 59.028.996.782 56.794.254.168 2.234.742.614 

2004 58.503.780.723 56.601.307.338 1.902.473.385 
Sumber : Neraca  PT Schering-Plough Indonesia  Tbk (data diolah) 

 

c. Struktur Modal 

Merupakan rasio yang mengukur kontribusi relatif dari modal sendiri dan 

hutang jangka panjang dalam struktur modal perusahaan. 

Tabel 4.15 

Perkembangan Struktur Modal  

PT. Dankos Laboratories Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Passiva 
Tahun 2003 Tahun 2004 

Rupiah % Rupiah % 

Hutang Jangka 

Panjang 

 

234.012.505.095 

 

36,86% 

 

25.372.313.791 

 

4,22% 

Modal Sendiri 400.936.113.117 63,14% 576.474.980.696 95,78% 

Jumlah 634.948.618.212 100% 601.847.294.487 100% 

H.J.P/M.S 58,37% 4,40% 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Dankos Laboratories  Tbk (data diolah) 
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Tabel 4.16 

Perkembangan Struktur Modal  

PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Passiva 
Tahun 2003 Tahun 2004 

Rupiah % Rupiah % 

Hutang Jangka 

Panjang 

 

30.565.709.000 

 

10,20% 

 

39.550.060.000 

 

11,03% 

Modal Sendiri 269.216.382.000 89,80% 319.027.346.000 88,97% 

Jumlah 299.782.091.000 100% 358.577.406.000 100% 

H.J.P/M.S 11,35% 12,40% 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Darya-Varia Laboratoria  Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.17 

Perkembangan Struktur Modal  

PT. Indofarma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Passiva 
Tahun 2003 Tahun 2004 

Rupiah % Rupiah % 

Hutang Jangka 

Panjang 

 

37.740.237.882 

 

12,87% 

 

27.382.920.117 

 

9,67% 

Modal Sendiri 255.504.863.111 87,13% 255.665.133.765 90,33% 

Jumlah 293.245.100.993 100% 283.048.053.882 100% 

H.J.P/M.S 14,77% 10,71% 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Indofarma  Tbk (data diolah) 
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Tabel 4.18 

Perkembangan Struktur Modal  

PT. Kimia Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Passiva 
Tahun 2003 Tahun 2004 

Rupiah % Rupiah % 

Hutang Jangka 

Panjang 

 

41.096.219.251 

 

5,17% 

 

27.245.538.851 

 

3,24% 

Modal Sendiri 754.000.644.444 94,83% 814.583.770.045 96,76% 

Jumlah 813.096.863.695 100% 841.829.338.896 100% 

H.J.P/M.S 5,45% 3,34% 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Kimia Farma  Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.19 

Perkembangan Struktur Modal  

PT. Kalbe Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Passiva 
Tahun 2003 Tahun 2004 

Rupiah % Rupiah % 

Hutang Jangka 

Panjang 

 

263.574.415.469 

 

20,48% 

 

754.790.301.316 

 

33,78% 

Modal Sendiri 1.023.494.627.486 79,52% 1.479.484.196.240 66,22% 

Jumlah 1.287.069.042.955 100% 2.234.274.497.556 100% 

H.J.P/M.S 25,75% 51,02% 
Sumber : Neraca Konsolidasi PT Kalbe Farma  Tbk (data diolah) 
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Tabel 4.20 

Perkembangan Struktur Modal  

PT. Pyridam Farma Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Passiva 
Tahun 2003 Tahun 2004 

Rupiah % Rupiah % 

Hutang Jangka 

Panjang 

 

249.467.872 

 

0,41% 

 

330.768.892 

 

0,53% 

Modal Sendiri 60.711.145.006 99,59% 62.142.844.745 99,47% 

Jumlah 60.960.612.8787 100% 62.473.613.637 100% 

H.J.P/M.S 0,41% 0,53% 
Sumber : Neraca  PT Pyridam Farma  Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.21 

Perkembangan Struktur Modal  

PT. Schering-Plough Indonesia Tbk Periode 2003-2004 

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam rupiah) 

Passiva 
Tahun 2003 Tahun 2004 

Rupiah % Rupiah % 

Hutang Jangka 

Panjang 

 

5.201.178.000 

 

69,95% 

 

4.885.582.000 

 

71.97% 

Modal Sendiri 2.234.742.614 30,05% 1.902.473.385 28,03% 

Jumlah 7.435.920.614 100% 6.788.055.385 100% 

H.J.P/M.S 232,74% 256,80% 
Sumber : Neraca  PT Schering-Plough Indonesia  Tbk (data diolah) 

 

4.1.2 Perkembangan Earning per Share Perusahaan 

 Earning per Share merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak 

dengan jumlah lembar saham yang beredar. Tujuan perusahaan untuk 

memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran 

para pemegang saham diperlihatkan dalam wujud semakin tinggi harga saham. 
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Perubahan dalam penggunaan utang akan mengakibatkan perubahan laba per 

saham (Earning per Share) dan karena itu juga mengakibatkan perubahan harga 

saham. 

Berikut adalah perkembangan Earning per Share Industri Farmasi selama dua 

tahun dari tahun 2003 sampai tahun 2004. 

Tabel 4.22 

Earning per Share 

PT. Dankos Laboratories Tbk Periode 2003-2004 

Tahun 
Laba Setelah Pajak 

(Rupiah) 

Jumlah Lembar 

Saham 
EpS 

2003 125.546.962.204 1.786.050.000 70 

2004 193.192.064.370 1.786.050.000 80 
Sumber: Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT. Dankos Laboratories Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.23 

Earning per Share 

PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk Periode 2003-2004 

Tahun 
Laba Setelah Pajak 

(Rupiah) 

Jumlah Lembar 

Saham 
EpS 

2003 48.654.457.000 560.000.000 87 

2004 49.810.964.000 560.000.000 89 
Sumber: Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT. Darya-Varia Laboratoria  Tbk (data diolah) 

 

 

Tabel 4.24 

Earning per Share 

PT. Indofarma Tbk Periode 2003-2004 

Tahun 
Laba Setelah Pajak 

(Rupiah) 

Jumlah Lembar 

Saham 
EpS 

2003 (130.562.309.717) 3.099.267.500 (42,13) 

2004 7.238.989.721 3.099.267.500 2,34 
Sumber: Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Indofarma Tbk (data diolah) 
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Tabel 4.25 

Earning per Share 

PT. Kimia Farma Tbk Periode 2003-2004 

Tahun 
Laba Setelah Pajak 

(Rupiah) 

Jumlah Lembar 

Saham 
EpS 

2003 45.493.833.988 5.554.000.000 8,19 

2004 77.754.621.341 5.554.000.000 14 
Sumber: Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT. Kimia Farma  Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.26 

Earning per Share 

PT. Kalbe Farma Tbk Periode 2003-2004 

Tahun 
Laba Setelah Pajak 

(Rupiah) 

Jumlah Lembar 

Saham 
EpS 

2003 322.884.550.887 8.121.600.000 39,76 

2004 372.335.218.425 8.121.600.000 45,85 
Sumber: Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT. Kalbe Farma Tbk (data diolah) 

 

Tabel 4.27 

Earning per Share 

PT. Pyridam Farma Tbk Periode 2003-2004 

Tahun 
Laba Setelah Pajak 

(Rupiah) 

Jumlah Lembar 

Saham 
EpS 

2003 618.707.499 535.080.000 1,16 

2004 1.431.690.739 535.080.000 2,67 
Sumber: Laporan Laba Rugi  PT. Pyridam Farma  Tbk (data diolah) 
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Tabel 4.28 

Earning per Share 

PT. Schering-Plough Indonesia Tbk Periode 2003-2004 

Tahun 
Laba Setelah Pajak 

(Rupiah) 

Jumlah Lembar 

Saham 
EpS 

2003 2.392.258.041 3.600.000 665 

2004 (332.269.229) 3.600.000 (92) 
Sumber: Laporan Laba Rugi  PT. Schering-Plough Indonesia  Tbk (data diolah) 

 

4.2 Pembahasan 

 Dari hasil penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap laba per 

lembar saham (Earning Per share) dilakukan pembahasan sebagai berikut: 

4.2.1 Perkembangan Struktur Modal Perusahaan 

Perkembangan struktur modal yang ada pada perusahaan farmasi,  diketahui 

melalui komponen-komponen yang terdiri dari: 

a. Hutang Jangka Panjang 

Berikut disajikan tabel perkembangan hutang jangka panjang Industri Farmasi 

selama dua tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, yang telah 

dihitung sebelumnya. 

 

Tabel 4.29 

Perkembangan Hutang Jangka Panjang 

Industri Farmasi Periode 2003-2004 

Perusahaan Hutang Jangka Panjang 
Tahun 2003 Tahun 2004 

PT. Dankos Laboratories Tbk 234.012.505.095 25.372.313.791 
PT. Darya-Varia Laboratori Tbk 39.550.060.000 30.565.709.000 
PT. Indofarma Tbk 37.740.237.882 27.382.920.117 
PT. Kimia Farma Tbk 41.096.219.251 27.245.568.851 
PT. Kalbe Farma Tbk 263.574.415.469 754.790.301.316 
PT. Pyridam Farma Tbk 249.467.872 330.768.892 
PT Schering-Plough Indonesia Tbk 5.201.178.000 4.885.582.000 
Sumber: Neraca Industri Farmasi (data diolah) 
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Berdasarkan Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa data hutang jangka panjang 

PT. Dankos Laboratories Tbk, dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami 

penurunan sebesar 89,16%. Penurunan ini tidak signifikan dengan kenaikan laba 

bersih sebesar 53,88%. 

Berdasarkan Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa data hutang jangka panjang 

PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk, dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami 

penurunan sebesar 22,72%. Penurunan ini tidak signifikan dengan kenaikan laba 

bersih sebesar 2,38%. 

Berdasarkan Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa data hutang jangka panjang 

PT. Indofarma Tbk, dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 

7,44%. Penurunan ini tidak signifikan dengan penurunan rugi sebesar 94,46%. 

Berdasarkan Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa data hutang jangka panjang 

PT. Kimia Farma Tbk, dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami penurunan 

sebesar 33,7%. Penurunan ini tidak signifikan dengan kenaikan laba bersih 

sebesar 70,91%. 

Berdasarkan Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa data hutang jangka panjang 

PT. Kalbe Farma Tbk, dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan 

sebesar 186,37%. Kenaikan ini tidak signifikan dengan kenaikan laba bersih 

sebesar 15,32%. 

Berdasarkan Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa data hutang jangka panjang 

PT. Pyridam Farma Tbk, dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan 

sebesar 32,59%. Kenaikan ini tidak signifikan dengan kenaikan laba bersih 

sebesar 131,4%. 

Berdasarkan Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa data hutang jangka panjang 

PT. Schering-Plough Indonesia Tbk, dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami 

penurunan sebesar 6,07%. Penurunan ini tidak signifikan dengan penurunan laba 

bersih sebesar 86,11%.  
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b. Modal Sendiri 

Berikut disajikan tabel perkembangan modal sendiri Industri Farmasi selama 

dua tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, yang telah dihitung 

sebelumnya. 

Tabel 4.30 

Perkembangan Modal Sendiri 

Industri Farmasi Periode 2003-2004 

Perusahaan Modal Sendiri 
Tahun 2003 Tahun 2004 

PT. Dankos Laboratories Tbk 400.936.113.117 583.204.013.396 
PT. Darya-Varia Laboratori Tbk 269.216.382.000 319.027.346.000 
PT. Indofarma Tbk 255.504.863.111 255.665.133.765 
PT. Kimia Farma Tbk 754.000.644.444 814.583.770.045 
PT. Kalbe Farma Tbk 1.023.494.627.486 1.479.484.196.240 
PT. Pyridam Farma Tbk 60.711.154.006 62.142.844.745 
PT Schering-Plough Indonesia Tbk 2.234.742.614 1.902.473.285 
Sumber: Neraca Industri Farmasi (data diolah) 

Tabel  4.30 memperlihatkan perkembangan modal sendiri yang dimiliki 

oleh kelompok Industri Farmasi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. 

modal sendiri yang dimiliki kelompok Industri Farmasi selalu berubah yaitu selalu 

meningkat dari tahun 2003 ke tahun 2004, kecuali modal sendiri yang dimiliki PT 

Schering-Plough Indonesia Tbk yang mengalami penurunan dari tahun 2003 ke 

tahun 2004. 

Berdasarkan Tabel 4.8 modal sendiri PT. Dankos Laboratories Tbk dari 

tahun 2003 ke tahun 2004 meningkat sebesar 45,46%. Kenaikan ini disebabkan 

adanya kenaikan pada total liabilities sebesar 9,83% dan kenaikan pada total asset 

sebesar 27,11%. 

Berdasarkan Tabel 4.9 modal sendiri PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

dari tahun 2003 ke tahun 2004 meningkat sebesar 18,50%. Kenaikan ini 

disebabkan adanya kenaikan pada total liabilities sebesar 5,68% dan kenaikan 

pada total asset sebesar 14,86%. 
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Berdasarkan Tabel 4.10 modal sendiri PT. Indofarma Tbk dari tahun 2003 

ke tahun 2004 meningkat sebesar 0,06%. Kenaikan ini disebabkan adanya 

kenaikan pada total liabilities sebesar 28,22% dan kenaikan pada total asset 

sebesar 16,73%. 

Berdasarkan Tabel 4.11 modal sendiri PT. Kimia Farma Tbk dari tahun 

2003 ke tahun 2004 meningkat sebesar 8,03%. Kenaikan ini disebabkan adanya 

penurunan pada total liabilities sebesar 41,57% dan penurunan pada total asset 

sebesar 14,23%. 

Berdasarkan Tabel 4.12 modal sendiri PT. Kalbe Farma Tbk dari tahun 

2003 ke tahun 2004 meningkat sebesar 44,55%. Kenaikan ini disebabkan adanya 

kenaikan pada total liabilities sebesar 7,89% dan kenaikan pada total asset sebesar 

23,22%. 

Berdasarkan Tabel 4.13 modal sendiri PT. Pyridam Farma Tbk dari tahun 

2003 ke tahun 2004 meningkat sebesar 2,36%. Kenaikan ini disebabkan adanya 

kenaikan pada total liabilities sebesar 9,67% dan kenaikan pada total asset sebesar 

3,17%. 

Berdasarkan Tabel 4.14 modal sendiri PT. Schering-Plough Indonesia Tbk 

dari tahun 2003 ke tahun 2004 menurun sebesar 14,87%. Penurunan ini 

disebabkan adanya penurunan pada total liabilities sebesar 0,34% dan penurunan 

pada total asset sebesar 0,89%.  

 

c. Struktur Modal 

Berikut disajikan label perkembangan struktur modal Industri Farmasi selama 

dua tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, yang telah dihitung 

sebelumnya. 
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Tabel 4.31 

Perkembangan Struktur Modal 

Industri Farmasi Periode 2003-2004 

Perusahaan 
Struktur Modal 

Rata-rata Tahun 
2003 

Tahun 
2004 

PT. Dankos Laboratories Tbk 58,37% 4,40% 31,38% 
PT. Darya-Varia Laboratori Tbk 11,35% 12,40% 11,88% 
PT. Indofarma Tbk 14,77% 10,71% 12,74% 
PT. Kimia Farma Tbk 5,45% 3,34% 4,40% 
PT. Kalbe Farma Tbk 25,75% 51,02% 38,38% 
PT. Pyridam Farma Tbk 0,41% 0,53% 0,47% 
PT Schering-Plough Indonesia Tbk 232,74% 256,80% 244,77% 

Sumber: Neraca Industri Farmasi (data diolah) 

  

 Tabel 4.31 memperlihatkan perkembangan struktur modal yang dimiliki 

oleh kelompok Industri Farmasi selama tahun 2003 sampai tahun 2004. Struktur 

modal kelompok Industri Farmasi dari tahun 2003 ke tahun 2004 selalu 

mengalami perubahan. 

Besarnya struktur modal PT. Schering-Plough Indonesia Tbk berada diatas 100%, 

hal ini dikarenakan hutang jangka panjang lebih besar dibandingkan dengan 

modal sendiri. 

 Berdasarkan Tabel 4.15 pada tahun 2003 PT. Dankos Laboratories Tbk 

memiliki jumlah modal sendiri Rp 400.936.113.117,00 yang memberikan 

kontribusi sebesar 63,14%, sedangkan hutang jangka panjang sebesar Rp 

234.012.505.095,00 dengan kontribusi sebesar 36,86%. Dengan demikian rasio 

yang didapat antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri adalah 58,37%. 

Pada tahun 2004 PT. Dankos Laboratories Tbk mengalami penurunan rasio antara 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 4,40%, hal ini disebabkan 

karena adanya penurunan hutang jangka panjang yang tajam dibanding tahun 

2003 sebesar Rp 25.372.313.791,00 yang memberikan kontribusi sebesar 4,22% 

sedangkan modal sendiri hanya meningkat sedikit dibanding hutang jangka 

panjang tahun sebelumnya. Kenaikan hutang jangka panjang tahun 2004 sebesar 

Rp 576.474.980.696,00 dengan kontribusi sebesar 95,78%. 
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 Berdasarkan Tabel 4.16 pada tahun 2003 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

memiliki jumlah modal sendiri Rp 269.216.382.000,00 yang memberikan 

kontribusi sebesar 89,80%, sedangkan hutang jangka panjang sebesar Rp 

30.565.709.000,00 dengan kontribusi sebesar 10,20%. Dengan demikian rasio 

yang didapat antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri adalah 11,35%. 

Pada tahun 2004 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk mengalami penurunan rasio 

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 12,40%, hal ini 

disebabkan karena adanya kenaikan hutang jangka panjang dari tahun sebelumnya 

sebesar Rp 39.550.060.000,00 yang memberikan kontribusi sebesar 11,03% dan 

kenaikan modal sendiri sebesar Rp 319.027.349.000,00 dengan kontribusi sebesar 

88,97%. 

 Berdasarkan Tabel 4.17 pada tahun 2003 PT. Indofarma Tbk memiliki 

jumlah modal sendiri Rp 255.504.863.111,00 yang memberikan kontribusi 

sebesar 87,13%, sedangkan hutang jangka panjang sebesar Rp 37.740.237.882,00 

dengan kontribusi sebesar 12,87%. Dengan demikian rasio yang didapat antara 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri adalah 14,77%. 

Pada tahun 2004 PT. Indofarma Tbk mengalami penurunan rasio antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 10,71%, hal ini disebabkan karena 

adanya penurunan hutang jangka panjang dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 

27.382.920.117,00 yang memberikan kontribusi sebesar 9,67% dan kenaikan 

modal sendiri sebesar Rp 255.665.133.765,00 dengan kontribusi sebesar 90,33%. 

 Berdasarkan Tabel 4.18 pada tahun 2003 PT. Kimia Farma Tbk memiliki 

jumlah modal sendiri Rp 772.000.644.444,00 yang memberikan kontribusi 

sebesar 94,83%, sedangkan hutang jangka panjang sebesar Rp 41.096.219.251,00 

dengan kontribusi sebesar 5,17%. Dengan demikian rasio yang didapat antara 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri adalah 5,45%. 

Pada tahun 2004 PT. Kimia FarmaTbk mengalami penurunan rasio antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 3,34%, hal ini disebabkan karena 

adanya penurunan hutang jangka panjang dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

Rp 27.245.568.851,00 yang memberikan kontribusi sebesar 3,24% dan kenaikan 

modal sendiri sebesar Rp 814.583.770.045,00 dengan kontribusi sebesar 96,76%. 
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Berdasarkan Tabel 4.19 pada tahun 2003 PT. Kalbe farma Tbk memiliki 

jumlah modal sendiri Rp 1.023.494.627.486,00 yang memberikan kontribusi 

sebesar 79,52%, sedangkan hutang jangka panjang sebesar Rp 

263.574.415.469,00 dengan kontribusi sebesar 20,48%. Dengan demikian rasio 

yang didapat antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri adalah 25,75%. 

Pada tahun 2004 PT. Kalbe farma Tbk mengalami kenaikan rasio antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 51,02%, hal ini disebabkan karena 

adanya kenaikan hutang jangka panjang yang tajam dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp 754.790.301.316,00 yang memberikan kontribusi sebesar 

33,78% dan kenaikan modal sendiri sebesar Rp 1.479.484.196.240,00 dengan 

kontribusi sebesar 66,22%. 

Berdasarkan Tabel 4.20 pada tahun 2003 PT. Pyridam Tbk memiliki 

jumlah modal sendiri Rp 60.711.145.006,00 yang memberikan kontribusi sebesar 

99,59%, sedangkan hutang jangka panjang sebesar Rp 249.467.872,00 dengan 

kontribusi sebesar 0,41%. Dengan demikian rasio yang didapat antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri adalah 0,41%. 

Pada tahun 2004 PT. Pyridam Tbk mengalami kenaikan rasio antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 0,53%, hal ini disebabkan karena 

adanya kenaikan hutang jangka panjang dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 

Rp 330.768.892,00 yang memberikan kontribusi sebesar 0,53% dan kenaikan 

modal sendiri sebesar Rp 62.142.844.745,00 dengan kontribusi sebesar 99,47%. 

Berdasarkan Tabel 4.21 pada tahun 2003 PT. Schering-Plough Indonesia 

Tbk memiliki jumlah modal sendiri Rp 2.234.742.614,00 yang memberikan 

kontribusi sebesar 30,05%, sedangkan hutang jangka panjang sebesar Rp 

5.201.178.000,00 dengan kontribusi sebesar 69,95%. Dengan demikian rasio yang 

didapat antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri adalah 232,74%. 

Pada tahun 2004 PT. Schering-Plough Indonesia Tbk mengalami kenaikan rasio 

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 256,80%, hal ini 

disebabkan karena adanya penurunan hutang jangka panjang dibanding tahun 

sebelumnya sebesar Rp 4.885.582.000,00 yang memberikan kontribusi sebesar 
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71,97% dan penurunan modal sendiri sebesar Rp 1.902.473.385,00 dengan 

kontribusi sebesar 28,03%. 

 

4.2.2 Perkembangan Earning per Share Perusahaan 

 Untuk mengetahui kemakmuran para pemegang saham dapat dilihat dalam 

laba per saham (Earning per Share) karena perubahan dalam penggunaan utang 

akan mengakibatkan perubahan laba per saham (Earning per Share), yaitu apabila 

laba per sahamnya tinggi berarti tujuan perusahaan tercapai yaitu kemakmuran 

para pemegang saham dan sebaliknya. 

 Berikut ini disajikan tabel perkembangan laba per saham (erning per 

share) perusahaan Industri Farmasi selama dua tahun dari tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2004, yang telah dihitung sebelumnya. 

Tabel 4.32 

Earning per Share 

Industri Farmasi Periode 2003-2004 

Perusahaan 
Earning per Share 

Rata-rata Tahun 
2003 

Tahun 
2004 

PT. Dankos Laboratories Tbk 70 108 89 
PT. Darya-Varia Laboratori Tbk 87 89 88 
PT. Indofarma Tbk -42,13 2,34 -19,895 
PT. Kimia Farma Tbk 8,19 14 11,095 
PT. Kalbe Farma Tbk 39,76 45,85 42,805 
PT. Pyridam Farma Tbk 1,16 2,67 1,915 
PT Schering-Plough Indonesia Tbk 665 -92 286,5 

Sumber: Laporan Rugi Laba Industri Farmasi (data diolah) 

 Tabel 4.32 memperlihatkan perkembangan Earning per Share yang 

dimiliki oleh kelompok Industri Farmasi selama dua tahun dari tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2004. Earning per Share kelompok Industri Farmasi selalu 

mengalami perubahan dari tahun 2003 ke tahun 2004 yaitu selalu mengalami 

kenaikan, kecuali Earning per Share pada PT Schering-Plough Indonesia Tbk 

yang mengalami penurunan dari tahun 2003 ke tahun 2004. 
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 Berdasarkan Tabel 4.22 Earning per Share PT. Dankos Laboratories Tbk 

dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 53,88%, hal ini 

dikarenakan kenaikan pada laba setelah pajak sebesar 53,88%. 

 Berdasarkan Tabel 4.23 Earning per Share PT. Darya-Varia Laboratoria 

Tbk dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 2,38%, hal ini 

dikarenakan kenaikan pada laba setelah pajak sebesar 2,38%. 

 Berdasarkan Tabel 4.24 Earning per Share PT. Indofarma Tbk dari tahun 

2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 94,46%, hal ini dikarenakan 

kenaikan pada laba setelah pajak sebesar 94,46%. 

 Berdasarkan Tabel 4.25 Earning per Share PT. Kimia Farma Tbk dari 

tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 70,91%, hal ini 

dikarenakan kenaikan pada laba setelah pajak sebesar 70,91%. 

 Berdasarkan Tabel 4.26 Earning per Share PT. Kalbe Farma Tbk dari 

tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,32%, hal ini 

dikarenakan kenaikan pada laba setelah pajak sebesar 15,32%. 

 Berdasarkan Tabel 4.27 Earning per Share PT. Pyridam Tbk dari tahun 

2003 ke tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 131,40%, hal ini dikarenakan 

kenaikan pada laba setelah pajak sebesar 131,40%. 

 Berdasarkan Tabel 4.28 Earning per Share PT. Schering-Plough Indonesia 

Tbk dari tahun 2003 ke tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 50,84%, hal ini 

dikarenakan penurunan pada laba setelah pajak sebesar 50,84%. 

 

4.2.3 Pengaruh Struktur Modal terhadap Earning per Share 

 Untuk melihat pengaruh struktur modal terhadap Earning per Share, dapat 

dilakukan dengan menguji data-data yang diolah, dengan menggunakan analisis 

regresi kemudian setelah itu menarik kesimpulan. Dalam analisis ini, ditetapkan 

struktur modal sebagai variabel bebas (X) dan Earning per Share sebagai variabel 

tidak bebas (Y), sebelum memasuki analisis statistik diperlihatkan perkembangan 

struktur modal dan Earning per Share yang sudah dirata-ratakan dari masing-

masing perusahaan Industri Farmasi selama periode 2003-2004. 
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Tabel 4.33 

Struktur Modal dan Earning per Share 

Perusahaan Industri FarmasiPeriode 2003-2004 

Perusahaan Struktur Modal Earning per Share 

PT. Dankos Laboratories Tbk 31,385% 89 
PT. Darya-Varia Laboratori Tbk 11,875% 88 
PT. Indofarma Tbk 12,74% -19,895 
PT. Kimia Farma Tbk 43,95% 11,095 
PT. Kalbe Farma Tbk 38,385% 42,805 
PT. Pyridam Farma Tbk 0,47% 1,915 
PT Schering-Plough Indonesia Tbk 244,77% 286,5 

Sumber : Neraca dan Laporan Rugi Laba Industri Farmasi (data diolah) 

 

4.2.3.1 Analisis Regresi 

 Analisis statistik untuk melihat struktur modal terhadap Earning per Share 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.34 

Tabel Penolong Untuk Menghitung 

Persamaan Regresi dan Uji Korelasi 

Perusahaan SM (X) EPS 
(Y) 

X2 Y2 XY 

PT. Dankos 
Laboratories Tbk 0,31385 89 0,098501823 7921 27,932650 

PT. Darya-Varia 
Laboratori Tbk 0,11875 88 0,014101563 7744 10,450000 

PT. Indofarma Tbk 0,1274 -19,895 0,01623076 395,811025 (2,534623) 
PT. Kimia Farma 
Tbk 0,04395 11,095 0,001931603 123,099025 0,487625 

PT. Kalbe Farma 
Tbk 0,38385 42,805 0,147340823 1832,268025 16,430699 

PT. Pyridam Farma 
Tbk 0,0047 1,915 0,00002209 3,667225 0,009001 

PT Schering-
Plough Indonesia 
Tbk 

2,4477 286,5 5,99123529 82082,25 701,266050 

Jumlah  3,4402 499,42 6,26936395 100102,0953 754,041402 
Sumber: Neraca dan Laporan Rugi Laba Industri Farmasi (data diolah) 
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Keterangan: 

X : Struktur Modal 

Y : Earning per Share 

 Analisis yang pertama digunakan adalah analisis regresi dari data diatas. 

Persamaan regresi adalah Y = a + b.x. Langkah pertama adalah mencari nilai a. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Setelah didapat hasil a sebesar 16,75453778 maka tahap selanjutnya 

adalah mencari b. 
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Jadi persamaan regresi antara struktur modal dengan Earning per Share 

adalah Y = 16,75453778 + 111,0802382x. Dimana Y = Earning per Share dan X 

= Struktur Modal, yang menunjukkan bahwa setiap pertambahan proporsi struktur 

modal akan menyebabkan pertambahan Earning per Share sebesar nilai koefisien 

regresinya, dengan kata lain setiap 1% peningkatan struktur modal akan 

menyebabkan Earning per Share  pada perusahaan Industri Farmasi akan 

meningkat sebesar Rp 111,0802382. 

 

4.2.3.2 Analisis Korelasi 

a. Menghitung Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui keterkaitan atau keeratan hubungan antara struktur 

modal dengan Earning per Share, rumus yang digunakan adalah rumus korelasi 

(r). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Besarnya r positif, berarti terdapat hubungan positif dan kuat yang berarti 

kenaikan nilai variabel x akan bersamaan dengan naiknya nilai variabel y atau 

sebaliknya. 
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 Berdasarkan perhitungan diatas, penyusun menggunakan ketentuan nilai r 

yaitu: 

Tabel 4.35 

Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi 

Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 
Sumber : Sugiyono 

 Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai r adalah 0,936105402 yang 

berarti hubungan antara struktur modal dengan Earning per Share memiliki 

hubungan yang sangat kuat serta berarah positif karena nilai r positif, artinya jika 

ada kenaikan variabel x (struktur modal) akan bersamaan dengan naiknya variabel 

y (Earning per Share). 

 

b. Menghitung Koefisien Determinasi 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya pengaruh 

variabel x (struktur modal) terhadap variabel y (Earning per Share), dengan 

menggunakan analisis koefisien determinasi sebagai berikut: 

D = r2 x 100% 

Jadi nilai D dapat diketahui adalah sebagai berikut: 

D = 0,9361054012 x 100% 

D = 87,62933218% 

 Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap Earning 

per Share hanya sebesar 87,62933218% sedangkan sisanya 12,37066782% adalah 

karena faktor lain yang mempengaruhi Earning per Share seperti kondisi 

ekonomi, laba bersih, kurs rupiah terhadap mata uang asing dan suku bunga. 
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c. Menguji Koefisien Korelasi (Uji t) 

Untuk memperkuat hasil analisis koefisien korelasi maka dilakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah hipotesa struktur modal berpengaruh terhadap Earning per 

Share dapat diterima atau tidak dapat diterima. 

Hipotesis penelitian adalah struktur modal berpengaruh terhadap Earning 

per Share (EpS) sedangkan hipotesis statistik adalah sebagai berikut: 

Ho : r = 0 (Struktur Modal Tidak Berpengaruh Terhadap Earning per Share) 

Ha : r ≠ 0 (Struktur Modal Berpengaruh Terhadap Earning per Share) 

 Untuk menguji penerimaan atau penolakan hipotesis adalah dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t tabel adalah: 

α = 0,05 

df = n-2; df = 5 

t tabel didapat = 2,571 

 

 

 



 

 

70 

Kriteria kesimpulan 

• Bila maka -2,571 < 5,981223034 < 2,571 Ho diterima, Ha ditolak 

• Bila maka 5,981223034 > 2,571 atau 5,981223034 < -2,571 Ha diterima, Ho 

ditolak 

Gambar 4.1 

Kurva dan Hasil Penelitian 

Daerah Penerimaan 

 

 
 

 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan 

statistik uji t, maka Ha diterima (hipotesis penelitian) yang menyatakan adanya 

pengaruh Struktur Modal terhadap Earning per Share dapat diterima, karena t 

hitung 5,981223034 lebih besar dari t tabel (2,571). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai 

pengaruh struktur modal terhadap Earning per Share pada kelompok Industri 

Farmasi, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan struktur modal Industri Farmasi selama tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2004 selalu mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5.1 

Perkembangan Struktur Modal 

Industri Farmasi Periode 2003-2004 

Perusahaan 
Struktur Modal 

Rata-rata Tahun 
2003 

Tahun 
2004 

PT. Dankos Laboratories Tbk 58,37% 4,40% 31,38% 
PT. Darya-Varia Laboratori Tbk 11,35% 12,40% 11,88% 
PT. Indofarma Tbk 14,77% 10,71% 12,74% 
PT. Kimia Farma Tbk 5,45% 3,34% 4,40% 
PT. Kalbe Farma Tbk 25,75% 51,02% 38,38% 
PT. Pyridam Farma Tbk 0,41% 0,53% 0,47% 
PT Schering-Plough Indonesia Tbk 232,74% 256,80% 244,77% 

Sumber: Neraca Industri Farmasi (data diolah) 

Perubahan ini dikarenakan perkembangan hutang jangka panjang dan 

modal sendiri yang selalu berubah setiap tahunnya dan perubahan ini 

dilakukan untuk memperoleh struktur modal yang optimum. Besarnya 

struktur modal pada PT. Schering-Plough Indonesia Tbk berada diatas 

100%, hal ini dikarenakan hutang jangka panjang lebih besar 

dibandingkan dengan modal sendiri. 

 

2. Tujuan perusahaaan adalah kesejahteraan para pemegang saham, hal ini 

tercermin pada laba per saham. Perkembangan EpS pada kelompok 

Industri Farmasi mengalami perubahan dari tahun 2003 ke tahun 2004. hal 
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ini disebabkan karena pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan selalu 

mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5.2 

Earning per Share 

Industri Farmasi Periode 2003-2004 

Perusahaan 
Earning per Share 

Rata-rata Tahun 
2003 

Tahun 
2004 

PT. Dankos Laboratories Tbk 70 108 89 
PT. Darya-Varia Laboratori Tbk 87 89 88 
PT. Indofarma Tbk -42,13 2,34 -19,895 
PT. Kimia Farma Tbk 8,19 14 11,095 
PT. Kalbe Farma Tbk 39,76 45,85 42,805 
PT. Pyridam Farma Tbk 1,16 2,67 1,915 
PT Schering-Plough Indonesia Tbk 665 -92 286,5 

Sumber: Laporan Rugi Laba Industri Farmasi (data diolah) 

Earning per Share pada kelompok Industri Farmasi selalu mengalami 

kenaikan dari tahun 2003 ke tahun 2004. Kenaikan terjadi disebabkan 

pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan meningkat, kecuali Earning 

per Share pada PT. Schering Plough Indonesia Tbk mengalami penurunan 

yang disebabkan pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan dari tahun 

2003 ke tahun 2004 menurun. 

 

3. Hasil pengujian statistik regresi menghasilkan persamaan antara struktur 

modal (X) dengan Earning per Share (Y) adalah Y = 16,75453778 + 

111,0802382x yang menunjukkan bahwa setiap pertambahan proporsi 

struktur modal akan menyebabkan pertambahan Earning per Share 

sebesar nilai koefisien regresinya. Hasil pengujian statistik koefisien 

korelasinya menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian “Struktur Modal 

Berpengaruh Terhadap Earning per Share” dapat diterima, karena t hitung 

5,981223034 lebih besar dari t tabel (2,571) 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah, selanjutnya penulis 

akan mengemukakan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi investor, 

pembaca dan perusahaan, untuk saat ini dan dimasa yang akan datang adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Bagi para investor yang akan menginvestasikan dananya pada perusahaan 

industri farmasi perlu memperhatikan perkembangan laporan keuangan 

perusahaan dari tahun ke tahun, karena laporan keuangan perusahaan 

merupakan salah satu indikator yang menunjukan pertumbuhan perusahaan, 

sehingga investor dapat menilai perusahaan mana yang sekiranya dapat 

menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dijadikan pilihan yang tepat untuk 

berinvestasi. 

2. Bagi Pihak Perusahaan   

Perkembangan struktur modal yang terdapat pada kelompok industri farmasi 

sudah cukup baik, hal ini terlihat dari laba per lembar saham yang selalu 

meningkat dari tahun 2003 ke tahun 2004. Untuk itu penulis menyarankan 

agar perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya tersebut  dan lebih 

meningkatkannya di waktu yang akan datang. Sebaliknya pada  PT Schering 

Plough Indonesia  perkembangan struktur modalnya belum cukup baik hal ini 

terlihat dari laba per lembar saham yang menurun dari tahun 2003 ke tahun 

2004. Untuk itu penulis menyarankan agar perusahaan perlu memeperhatikan 

komposisi struktur modal, yaitu antara hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri, karena besar kecilnya struktur modal dapat mempengaruhi laba bersih 

perusahaan dan juga memperhatikan kembali faktor-faktor yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai Earning Per Share, sehingga perusahaan dapat 

menetapkan struktur modal yang optimal agar kemakmuran para pemegang 

saham dan pemilik tercapai yaitu meningkatnya Earning Per Share. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti maupun mengkaji lebih 

dalam mengenai masalah struktur modal dan pengaruhnya terhadap laba per 

lembar saham dapat menggunakan objek yang lebih luas, tidak hanya industri 

farmasi saja tetapi juga ditambah industri lainnya. 
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