
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Seiring dengan keadaan perekonomian yang tidak menentu seperti yang 

sedang dialami oleh bangsa Indonesia ini, setiap perusahaan sebagai salah satu 

penggerak roda perekonomian negara harus memiliki kemampuan untuk 

mengelola berbagai kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien dalam berbagai 

kondisi. Termasuk untuk menghadapi berbagai perubahan yang akan terjadi di 

dalam lingkungannya, baik perubahan ekonomi nasional, peraturan pemerintah, 

kemampuan pesaing, maupun daya beli konsumen. 

 Persaingan yang ketat di lingkungan perusahaan akan muncul dengan 

diterapkannya perdagangan bebas pada era globalisasi. Agar perusahaan-

perusahaan tersebut mampu memasuki pasar global, seluruh instrument ekonomi 

harus memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mencapai tujuannya, dalam 

hal ini adalah tujuan perusahaan yaitu kemakmuran para pemegang saham dan 

para karyawan. 

 Salah satu cara mencapai kemakmuran para pemegang saham dan para 

karyawan adalah dengan menerapkan semua fungsi perusahaan dengan tepat. Di 

antara empat fungsi perusahaan yang ada, fungsi keuangan dianggap sebagai 

sentral di samping fungsi-fungsi yang lainnya seperti pemasaran, operasional, dan 

sumber daya manusia dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Akan tetapi fungsi 

keuangan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya. 

 Dalam memperkuat posisi persaingannya di pasar, sebuah perusahaan 

harus bisa menggunakan sumber daya dan peluang yang tersedia dengan optimal. 

Apabila sebuah perusahaan memiliki potensi pangsa pasar yang baik, perusahaan 

tersebut harus merumuskan strategi-strategi yang tepat untuk memanfaatkan 

potensi itu dengan optimal. Dalam merumuskan strategi-strateginya perusahaan 

harus mengkoordinasikan dengan seluruh fungsi perusahaan termasuk fungsi 

keuangan. Salah satu alternatif strategi yang dapat dipilih adalah dengan 

melakukan ekspansi. 



 

 Dalam melakukan ekspansi, salah satu masalah penting yang dihadapi 

perusahaan adalah masalah dalam menetapkan struktur modal. Tentu perusahaan 

tidak akan terlepas dari kebutuhan modal yang semakin besar jumlahnya karena 

semakin banyak kegiatan yang dilakukan dan semakin luas ruang lingkupnya. 

 Keputusan pendanaan ini akan mempengaruhi keadaan struktur modal 

perusahaan. Struktur modal merupakan imbangan antara  modal sendiri dengan 

modal asing atau utang. Oleh karena itu kebijaksanaan struktur modal akan 

mempengaruhi keputusan investasi. Dengan demikian perusahaan akan dituntut 

memilih bentuk struktur modal yang mampu memaksimalkan nilai perusahaan. 

Selain itu perusahaan dituntut untuk mengalokasikan modal yang diperoleh secara 

optimal. 

Salah satu industri yang diminati oleh para investor adalah industri 

makanan dan minuman. Beberapa tahun belakangan  industri makanan dan 

minuman mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangannya  dapat 

dilihat dari makin bervariasinya produk makanan dan minuman yang ada di pasar, 

dan jika kita menonton acara di televisi maka akan terlihat bahwa iklan komersial 

yang bermaterikan produk makanan dan minuman tidak terhitung jumlahnya, 

mungkin iklan makanan dan minuman hampir pasti ada di setiap jeda komersial. 

Hal ini mengindikasikan makin berkembangnya dan makin sengitnya persaingan 

di industri makan dan minuman. Perkembangan tersebut menarik investor untuk 

“menitipkan” uangnya di industri ini. 

Namun, hampir sebagian besar industri makanan dan minuman berbahan 

baku hasil alam. Dengan meningkatnya pemanasan global akhir-akhir ini, 

membuat apapun yang berkaitan dengan alam mejadi tidak pasti. Hal ini 

meningkatkan risiko investasi di industri makanan dan minuman. Oleh karena itu 

para investor harus bisa menganalisis perusahaan secara lebih dalam.  

Dalam melakukan investasi, biasanya para investor hanya menilai laba 

atau rugi perusahaan yang terlihat di laporan laba rugi, atau nilai perusahaan yang 

tergambar dalam laba per lembar saham. Namun pada kenyatannya makin banyak 

perusahaan yang pandai melakukan earning management yang akan mengelabuhi 

para investor, ditambah dengan kondisi alam yang tidak menentu membuat 



 

keputusan investasi sulit ditentukan. Laba ataupun laba per lembar saham hanya 

menggambarkan operasi perusahaan selama setahun kebelakang namun tidak 

menggambarkan apa yang terjadi  pada perusahan di masa yang akan datang. Hal 

ini dapat terlihat dari perubahan laba per saham di enam perusahaan makanan dan 

minuman selama tahun 2003 sampai dengan 2007 yang akan disajikan di tabel 

berikut : 

 

Tabel 1.1 
Perubahan laba per lembar saham pada perusahaan  

Makan dan minuman selama tahun 2003 sampai dengan 2007 
 

Laba Per Lembar Saham 

(dalam rupiah penuh) Nama  Perusahaan 

2007 2006 2005 2004 2003 
PT. Ades Waters Indonesia (929) (860) (797) (1074) 46 

PT. Aqua Golden Mississipi Tbk. 7659 3712 4889 6958 4805 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 115 70 15 45 71 

PT. Mayora Indah Tbk. 184 121 59 111 113 

PT. SMART Tbk 344 219 139 (73) 234 

PT. Ultra Jaya Milk Tbk. 27 23 4 2 2 
Sumber : Laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan 

 

Tabel diatas menggambarkan bahwa laba atau rugi tahun sekarang tidak 

menjamin apa yang terjadi (laba atau rugi) di tahun berikutnya. Oleh karena itu 

investor sebaiknya tidak hanya menilai perusahaan dari laba per lembar saham 

saja. Masih banyak informasi yang bisa didapatkan oleh investor dari suatu 

laporan keuangan, seperti harta dan pendanaan. 

Dalam menjalankan operasinya perusahaan harus memenuhi kebutuhan-

kebutuhan perusahaan, seperti modal atau pendanaan, tenaga kerja, harta,  

manajemen, dan strategi-strategi untuk menjalankan usaha. Untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut perusahaan dihadapkan oleh  berbagai macam 

alternatif yang akan membantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan agar 

operasi perusahaan dapat berjalan. 



 

Kebutuhan perusahaan yang paling utama adalah kebutuhan untuk 

mendapatkan modal atau pendanaan. Perusahaan tidak dapat beroperasi jika tidak 

memiliki modal, perusahaan juga tidak dapat melakukan perkembangan usaha jika 

tidak mempunyai modal, bahkan perusahaan tidak mungkin berdiri tanpa adanya 

modal. Oleh karena itu modal memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Sumber modal perusahaan bisa didapatkan dari dalam perusahaan (modal 

internal) dan dari luar perusahaan (modal eksternal). Modal internal   berasal dari 

seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang disetorkan pemilik  dan 

pendapatan yang dihasilkan perusahaan, untuk perusahaan go public sumber 

modal bisa juga didapatkan dengan penerbitan  saham. Modal eksternal berasal 

dari pinjaman dari pihak ke tiga, pinjaman ini bisa berupa pinjaman jangka 

pendek ataupun pinjaman jangka panjang. 

Dalam buku Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (1997;293).   

Prof. Dr. Bambang Riyanto mengungkapkan: 

“Apabila kebutuhan dana semakin besar akibat meningkatnya 
aktivitas perusahaan dan perkembangan usaha, dan dana dari sumber 
intern tidak mencukupi, maka perusahaan tidak memiliki pilihan lain, 
selain menggunakan dana dari pihak eksternal, baik dari pinjaman 
pihak ke tiga maupun mengeluarkan saham baru. Jika dalam 
pemenuhan kebutuhan dana  eksternal tersebut hanya mengandalkan 
pada pinjaman saja, maka ketergantungan perusahaan pada pihak luar 
akan semakin besar sehingga meningkatkan risiko financial. 
Sebaliknya jika perusahaan hanya mengandalkan saham, maka 
perusahaan akan terbebani oleh biaya modal yang besar.” 

 

 Perusahaan harus pintar-pintar dalam memilih sumber pendanaan, 

perusahaan bisa memilih sumber pendanaan intern saja, atau sumber ekstern saja,  

atau juga kombinasi dari sumber pendanaan internal dan eksternal. Neil Seitz dan 

Micth Ellison dalam buku Capital Budgeting And Long-Term Financing 

Decisions (1999;567), mengungkapkan:  

 



 

“The capital stucture of a firm is its set of long- term sources of 

founds. The proportion of founds financed by debt and by equity is one 

important part of capital structure planning.” 

 

Bila dilihat dari sisi perusahaan, alternatif pendanaan mana yang akan 

diambil sebenarnya tidak menjadi masalah, selama altenatif tersebut dapat 

menjamin kelangsungan usaha dan memenuhi  kemakmuran perusahaan. Namun, 

bila suatu perusahaan telah go public, pemegang kepentingan perusahaan 

(stakeholders) akan bertambah yaitu para pemegang saham (stockholders). 

Perusahaan juga harus memikirkan kepentingan para pemegang saham. 

Kemakmuran perusahaan bisa digambarkan dari besarnya laba yang terkandung 

pada setiap lembar saham (Earning Per Share), laba ini akan menjadi dasar untuk 

pemberian deviden yang merupakan kepentingan bagi pemegang saham. Jika 

alternatif pendanaan  yang diambil perusahaan dapat menjamin kemakmuran 

seluruh stakeholders, maka dapat dipastikan bahwa alternatif pendanaan yang 

diambil adalah tepat. Dengan kata lain perusahaan telah mengkombinasikan 

seluruh alternatif pendanaan (internal dan eksternal)  dengan baik, sehingga 

seluruh kepentingan stakeholders bisa terpenuhi. Ketepatan pengkombinasian 

alternatif pendanaan dapat tergambar dalam EPS yang maksimal. 

 Dari uraian latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan 

penelitian tentang struktur modal pada perusahaan-perusahaan makanan dan 

minuman  go public yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta.  Penelitian ini akan 

dituangkan dalam judul: 

 

“ Pengaruh Sturktur Modal Terhadap Laba Per Lembar Saham (Earning 

Per Share) “   

 

 

 

 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, masalah 

yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan struktur modal pada kelompok industri 

makanan dan minuman  yang telah go publik. 

2. Bagaimana perkembangan Earning per share pada kelompok industri 

makanan dan minuman. 

3. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap earning per share pada 

industri makanan dan minuman. 

 

1.3    Maksud dan Tujuan penelitian 

1.3.1  Maksud 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah, 

menganalisis dan menyimpulkan tentang pengaruh  struktur modal terhadap EPS, 

selain itu penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan penulisan skripsi   

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Strata-1 (S-l) 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

 

1.3.2  Tujuan 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan  struktur modal  pada industri makanan 

dan minuman. 

2. Untuk mengetahui perkembangan laba per saham pada industri makan dan 

minuman. 

3. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap Earning per share 

pada industri makanan dan minuman. 

 

 

 



 

1.4    Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang 

pengaruh struktur modal terhadap laba per lembar  saham. 

b. Bagi Perusahaan 

Untuk memberikan masukan tentang pengaruh struktur modal terhadap 

laba per saham, sehingga dapat membantu dalam  pemilihan alternatif 

pendanaan perusahaan. 

c.   Bagi investor  

      Memberikan tambahan pemahaman tentang struktur modal dan 

pengaruhnya terhadap laba per lembar saham dan dapat membantu dalam 

menentukan keputusan investasi   

d.   Bagi pihak lainnya  

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan inspirasi untuk 

mengembangkan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai 

masalah struktur modal. 

 

1.5    Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 

 Setiap kegiatan usaha  memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan 

usaha. Dengan berkembangnya usaha serta meningkatnya kebutuhan dan 

kepentingan para stakeholders, maka kebutuhan  modal juga akan terus 

bertambah. Oleh karena itu perusahaan harus dapat mengoptimalkan pemilihan 

sumber-sumber modal agar semua kebutuhan dan kepentingan dapat tercapai. 

 Industri makanan dan minuman merupakan kegiatan usaha yang memiliki 

target pasar yang sangat luas, karena produk yang dihasilkan merupakan 

kebutuhan pokok manusia. Sehingga banyak pengusaha yang berminat untuk 

terjun ke bidang ini, hal ini menciptakan kondisi persaingan yang sangat ketat. 

Untuk dapat bertahan dalam persaingan industri makanan dan minuman, setiap 

perusahaan harus memiliki pendanaan yang baik agar dapat meningkatkan 

kegiatan usaha. Karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit, kecil 



 

kemungkinannya bila perusahaan hanya mengandalkan pendanaan yang berasal 

dari dalam perusahaan saja, sehingga mau tidak mau perusahaan harus 

menggunakan pendanaan dari pihak luar. 

 Kombinasi antara modal internal dan modal eksternal akan menciptakan 

suatu struktur modal .Perusahaan akan menggunakan struktur modal yang dinilai 

paling efektif. Struktur modal yang dipilih akan di gunakan untuk membiayai 

operasi dalam meningkatkan pendapatan, tentunya struktur modal ini harus 

didukung oleh alokasi pendanaan yang baik sehingga operasi perusahaan dapat 

berjalan dengan baik. 

 Struktur modal tidak hanya digunakan untuk menjalankan operasi saja, 

struktur modal dapat juga digunakan untuk mengembangkan usaha. Dengan 

meningkatnya kebutuhan manusia akan pangan, maka perusahaan makanan dan 

minuman harus bisa meningkatkan produksinya guna mengimbangi besarnya 

peningkatan kebutuhan konsumen. Makin besar jumlah produk yang dapat dijual, 

berarti makin besar kemungkinan untuk mendapatkan laba yang lebih besar, oleh 

karena itu pimpinan perusahaan mempunyai harapan dan keinginan untuk dapat 

mengembangkan dan meluaskan perusahaan.  

  Tujuan struktur modal adalah mencari komposisi antara hutang jangka 

panjang dan ekuitas perusahaan yang akan meminimumkan biaya modal dan pada 

akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.. Agar tujuan struktur modal dapat 

tercapai, para manajer keuangan harus menganalisis berbagai macam alternatif 

sehingga struktur modal yang dipilih adalah struktur modal yang optimal.  Prof. 

Dr. Ridwan S. Sundjaja, Drs., MSBA. dan Dra. Inge, Ak., M.Sc. 

mengungkapkan dalam buku Manajemen Keuangan Dua (2002;255), 

  

“bahwa struktur modal optimal dapat dilihat dari hubungan 
antar nilai perusahaan dengan biaya modal. Struktur modal 
dikatakan optimal bila nilai perusahaan adalah maksimal dan 
biaya modal adalah minimal.”  

  

 Biaya modal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan  

suatu modal. Contohnya jika perusahaan menggunakan modal dari pinjaman, 



 

maka perusahaan harus menanggung biaya modal berupa bunga pinjaman. 

Apabila perusahaan menggunakan modal dari saham maka biaya modal yang 

ditanggung perusahaan adalah deviden.  Salah satu indikator untuk mengukur nilai 

perusahaan adalah besarnya harga saham, besarnya harga saham dipengaruhi oleh 

tinggi rendahnya EPS. Apabila EPS suatu perusahaan  tinggi maka para investor 

akan berlomba-lomba untuk membeli saham perusahaan, dan sesuai hukum 

ekonomi, bila permintaan suatu barang naik maka harga barang tersebut juga akan 

naik. Dengan demikian jika EPS perusahaan tinggi maka harga saham perusahaan 

akan naik 

 Apapun alasan suatu perusahaan membutuhkan modal baik itu digunakan 

untuk operasi ataupun ekspansi, struktur modal yang dipilih harus  bisa 

meningkatkan produksi sehingga laba  perusahaan bisa bertambah, dan biaya 

modal yang dikeluarkan harus seminimal mungkin, agar laba bersih yang 

dihasilkan meningkat. Dengan meningkatnya laba bersih  maka EPS saham juga 

akan meningkat yang mengakibatkan naiknya harga saham. Jika harga saham naik 

maka nilai perusahaan juga meningkat. 

 Penulisan tentang pengaruh struktur modal ini sebelumnya telah dilakukan 

oleh sodari Sarah Amalia Novianti (2005) dengan judul “Pengaruh Struktur 

Modal Terhadap Earning per Share.” Penelitian tersebut menggunakan sampel 

perusahaan farmasi di tahun 2003 dan 2004, dalam penelitian tersebut stuktur 

modal digambarkan dengan debt to equity ratio, hasil penelitiannya membuktikan 

bahwa Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap EPS sebesar 87,63 %. Yang 

membedakan penelitian sodari Sarah Amalia Novianti dengan penulis adalah 

perusahaan yang diuji, kerangka pemikiran, lokasi dan waktu penelitian. 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis merumuskan hipotesis 

yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

“Struktur modal memiliki pengaruh  terhadap laba per lembar saham.”  

 

 

 



 

1.6   Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Adapun waktu penelitian 

dilaksanakan sejak Agustus 2008 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


