
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1    Pengertian Pengaruh 

    Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia                

(2002: 849)   yaitu:  

”Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang.” 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh merupakan sesuatu 

yang bisa membentuk sifat pada suatu objek. Dari pengertian pengaruh di atas, 

penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana struktur modal bisa 

memberikan daya kepada laba per lembar saham sehingga mempunyai watak atau 

karakter tertentu. 

 

2.2   Laporan Keuangan.  

 Untuk melakukan suatu investasi, para investor harus bisa mengenali 

laporan keuangan dengan baik sehingga investasi yang dilakukan tidak 

merugikan. Kesalahan membaca laporan keuangan bisa menyebabkan kekeliruan 

dalam pengambilan keputusan investasi. PSAK nomor 1 (2004:2) 

mengungkapkan: 

 “Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk 
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus 
kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-
keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 
(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya 
yang dipercayakan kepada mereka.”    

 

  



 

 Laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi 

penggunanya. Informasi yang diberikan laporan keuangan adalah informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Laporan keuangan pada umumnya 

terdiri dari: 

a. Neraca  (balance sheet) 

b. Laporan laba rugi (income statement) 

c. Laporan perubahan ekuitas (Statement of changes in owner’s equity)  

d. Laporan arus kas ( statement of cash flow) 

e. Catatan atas laporan keuangan( notes to financial statement). 

 

a. Neraca (balance sheet)  

 Menurut Joel G. Siegel dan Jae K (2000:40) yang dimaksud dengan 

balance sheet adalah: 

” Statement showing a company’s financial position at the end of 

an accounting periode; also called statement of financial position. 

Its presents the entity’s assets, liabilities, and stockholders equity.”  

 Neraca menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan perusahaan 

dimana mencakup harta dan alat-alat untuk menyediakan harta (pendanaan). 

PSAK nomor 1 (2004:12) menjelaskan: 

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa sehingga 

menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan 

bagi penyajian yang wajar. Neraca minimal menyajikan pos-pos 

berikut: 

1. Aktiva berwujud 

2. Aktiva tidak berwujud 

3. Aktiva Keuangan 

4. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas 

5. Persediaan 



 

6. Piutang usaha dan piutang lainnya 

7. Kas dan setara kas 

8. Hutang usaha dan hutang lainya 

9. Kewajiban yang diestimasi 

10. Kewajiban berbunga jangka panjang 

11. Hak minoritas 

12. Modal saham dan pos ekuitas lainnya 

 

b. Laporan laba rugi (income statement) 

 Laporan laba rugi menunjukan operasi dan kinerja perusahaan, PSAK 

nomor 1 (2004:15) mengungkapkan bahwa: 

 Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang 

menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan 

bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal 

mencakup: 

1. Pendapatan 

2. Laba rugi usaha 

3. Beban pinjaman  

4. Bagian dar laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi 

yang diperlukan menggunakan metode ekuitas. 

5. Beban pajak 

6. Laba atau rugi dari aktvitas normal perusahaan 

7. Pos luar biasa 

8. Hak minoritas 

9. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. 



 

c.   Laporan perubahan ekuitas (Statement of changes in owner’s equity)  

  Laporan perubahan ekuitas menggambarkan perubahan laba-rugi yang 

akan berpengaruh terhadap neraca perusahaan. Pembagian laba bagi pemegang 

saham akan terlihat didalam laporan ini. 

 

PSAK nomor 1 (2004:17) menjelaskan bahwa : 

 Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas 

sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukan: 

1. Laba atau rugi periode yang bersangkutan 

2. Setiap pos dan beban, keuntungan dan kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara 

langsung dalam ekuitas 

3. Pengaruh komulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan 

perbaikan tehadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur 

dalam PSAK terkait 

4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada 

pemilik. 

5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode 

serta perubahannya 

6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari  masing-masing jenis 

modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir 

periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap 

perubahan. 

d. Laporan arus kas ( statement of cash flow) 

 Hal terpenting bagi keputusan investasi adalah informasi yang terdapat 

pada laporan arus kas. Laporan ini menujukan aliran kas perusahaan, PSAK 

nomor 2 (2004:2)  menjelaskan pengertian arus kas  sebagai berikut: 



 

 ” Arus kas adalah arus masuk dan keluar kas atau setara kas.” 

 Laporan arus kas mengungkapkan banyaknya kas masuk dan kas keluar 

dalam periode tertentu. PSAK nomor 2 (2004:3) mengungkapkan bahwa: 

”Perusahaan menyajikan arus kas dari operasi, investasi, dan 

pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis 

perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan 

informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan 

untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi 

keuangan perusahan serta terhadap kas atau setar kas. Informasi 

tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di 

antar ketiga aktivitas tersebut.” 

 

e.  Catatan atas laporan keuangan( notes to financial statement). 
  Setiap perusahaan mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu yang 

digunakan dalam melaporkan  keuangan, oleh karena itu laporan keuangan harus 

diberikan penjelasan tentang laporan keuangan yang tertera dalam catatan atas 

laporan keuangan. PSAK nomor 1 (2004:17) mengungkapkan bahwa: 

 Catatan atas laporan keuangan harus disajiakan secara 

sistimatis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan 

laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang 

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas 

laporan keuangan mengungkapkan: 

1. Informasi tentang dasar pelaporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap 

peristiwa dan transaksi penting 

2.  Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar 

Akuntasi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan 

ekuitas. 



 

3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian 

secara wajar. 

 
 Penelitian yang dilakukan oleh penulis sangat bergantung kepada 

informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Informasi tentang struktur 

modal akan didapat dari neraca perusahaan, sedangkan informasi tentang laba per 

lembar saham akan didapatkan dari laporan laba rugi. Sedangkan informasi 

lainnya bisa didapatkan di dalam catatan atas laporan keuangan. 

  

2.3  Modal 

2.3.1 Pengertian Modal 

 Modal merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu 

usaha. Namun banyak orang yang masih rancu akan pengertian modal itu sendiri, 

sebagian besar ada yang mengartikan modal sebagai equity ataupun sebagai 

capital, tetapi ada juga beberapa orang yang mengartikan modal sebagai 

banyaknya uang yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (2004:25)  mengungkapkan bahwa: 

”Menurut konsep modal keuangan seperti uang atau daya beli 
yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan aktiva 
bersih atau ekuitas perusahaan. Sedangkan menurut konsep 
modal fisik seperti kemampuan usaha, modal dipandang 
sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada 
misalnya output per hari.” 

  Pengertian modal menurut Bambang Riyanto (2001:17) adalah: 

”Pengertian klasik modal, dimana modal adalah hasil produksi 

yang akan digunakan untuk produksi lebih lanjut.” 

 Sedangkan Ridwan S. dan Inge Berlian (2002:240), mengungkapkan 

pengertian modal sebagai berikut: 



 

”Modal merupakan dana jangka panjang pada suatu 

perusahaan yang, meliputi semua bagian di sisi kanan neraca 

perusahaan kecuali hutang lancar.” 

 Ketiga pengertian modal di atas mengungkapkan bahwa modal dapat 

diartikan sebagai pendanaan jangka panjang yang terdiri dari equity dan hutang 

jangka panjang. Modal bisa juga diartikan  sebagai sesuatu  yang bisa digunakan 

untuk melakukan produksi, tergantung dari konsep kita melihatnya. Maka dari itu 

tidak salah bila  orang  menyebutkan modal sebagai equity. 

 Aswath Damodaran (2001:483), Mengungkapkan pengertian equity 

sebagai berikut: 

”Equity is defined as any financing vehicle that has a residual 

claim on the firm, does not create a tax advantage from its 

payment, has an infinite life, does not have priority in 

bankruptcy, and provides management control to the owner.”  

 Pengertian di atas mengungkapkan equity sebagai sarana keuangan yang 

tidak memiliki batas waktu dan menunjukan pengendalian managemen dari 

pemilik perusahaan. Equity tidak diprioritaskan bila perusahaan mengalami 

kebangkrutan, karena biasanya bila mengalami kebangkrutan perusahaan akan 

menjual asset-assetnya untuk menanggulangi biaya-biaya selama terjadi 

kebangkrutan. 

 Sebagian orang menyebutkan modal sebagai capital. Neil Seitz dan Mitch 

Ellison (1999:216) mengungkapkan  pengertian capital sebagai berikut: 

” Capital is defined as long-tern financing, to include      long-

term debt, preferd stock and common stock.” 

Capital dijelaskan sebagai  pendanaan jangka panjang perusahaan yang 

terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Dari 

pengertian modal, equity, dan capital yang diungkapkan para ahli, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa modal, equity, dan capital memiliki definisi yang 

hampir sama yaitu sebagai pendanaan perusahaan yang tergambar di sebelah 



 

kanan neraca. Jika orang menyebut modal dengan berbagai macam istilah 

pastilah memiliki maksud yang sama yaitu dana yang dibutuhkan untuk 

melakukan kegiatan usaha.  

 

2.3.2  Jenis-Jenis Modal 

 Perusahaan bisa mendapatkan modalnya dari berbagai macam sumber. 

Perusahaan bisa memenuhinya dari sumber eksternal maupun sumber internal. 

Bambang Riyanto(2001:227) menjelaskan jenis-jenis modal sebagai berikut: 

  a. Modal Asing 

 Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan 

yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi 

perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang, yang 

pada saatnya harus di bayar kembali. Modal asing terdiri dari modal 

asing jangka pendek, modal asing jangka menengah, dan modal asing 

jangka panjang. 

 Modal asing jangka pendek adalah modal asing yang jangka 

waktunya kurang dari atau sama dengan satu tahun, yang tergolong 

hutang jangka pendek adalah kredit rekening koran, kredit dari 

penjualan, kredit dari pembelian, dan kredit wesel. Kredit rekening 

koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan 

dengan batas plafond tertentu di mana perusahaan mengambilnya tidak 

sekaligus melainkan sebagian-demi sebagian sesuai dengan kebutuhan, 

dan bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, 

meskipun sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah 

tersebut. Kredit penjualan merupakan kredit perniagaan dan kredit ini 

tejadi apabila penjualan produk dilakukan secara kredit. Kredit dari 

pembelian adalah kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai 

pembeli kepada pemasok barang dari bahan mentah atau barang-

barang lainya. Kredit wesel adalah kredit yang terjadi apabila suatu 



 

perusahaan mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisikan 

kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak 

tertentu pada saat tertentu. 

 Modal asing jangka menengah adalah hutang yang jangka 

waktunya lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Bentuk 

hutang jangka menengah adalah term loan dan lease financing. Term 

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

dari sepuluh tahun, pada umumnya term loan dibayar kembali dengan 

angsuran tetap selama satu periode tertentu. Lease adalah suatu alat 

atau cara untuk mendapatkan services dari aktiva tetap yang pada 

dasarnya adalah sama seperti halnya menjual obligasi namun tidak 

dengan hak milik. 

 Modal asing jangka panjang adalah hutang yang jangka 

waktunya adalah lebih dari sepuluh tahun. Bentuk hutang janga panjang 

pada umunya adalah pinjaman obligasi dan pinjaman hipotik.  Pinjaman 

obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, untuk 

mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang 

mempunyai nominal dan jangka waktu tertentu. Pinjaman hipotek 

adalah pinjang jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi 

hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, agar supaya bila 

pihak debitur tidak memenuhi kewajibanya, barang itu dapat dijual dan 

dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihan. 

b. Modal Sendiri 

 Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari  

pemilik perusahaan dan yang tertanam dari dalam perusahaan untuk 

waktu yang tertentu. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut 

pandang likuiditas merupakan dan jangka panjang yang tidak tertentu 

waktunya. Modal sendiri bisa berasal dari dalam perusahaan dan dari 

luar perusahaan. Modal dari dalam perusahaan adalah dalam bentuk 

keutungan yang dihasilkan perusahaan, dan modal dari luar perusahaan 



 

adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan biasanya dalam 

bentuk modal saham, modal dari anggota, atau simpanan pokok dan 

simpanan pokok anggota koperasi. Secara umum modal sendiri bagi 

perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang go public terdiri dari 

modal saham, cadangan, dan keuntungan(saldo laba). 

 Modal saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau 

peserta suatu perseroan terbatas. Bagi perusahaan yang bersangkutan, 

yang diterima dari penjualan sahamnya akan terus tertanam didalam 

perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham, 

saham tersebut bukanlah merupakan penanaman yang permanen, 

Karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Modal 

saham terdiri dari modal saham biasa, saham preferen dan saham 

preferen komulatif.Cadangan dimaksudkan sebagai cadangan yang 

dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama 

beberapa waktu lampau atau dari tahun yang berjalan. Saldo laba adalah 

bagian keuntungan yang tidak dibagaikan dalam bentuk deviden dan 

tidak digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. 

 Sederhananya jenis modal perusahaan digolongkan menjadi modal internal 

dan modal eksternal, modal internal berasal dari modal saham, cadangan, dan 

saldo laba. Modal eksternal berasal dari dana yang berasal dari pihak di luar 

perusahaan, modal eksternal digolongkan berdasarkan jangka waktu peminjaman. 

 

2.4      Biaya Modal 

2.4.1    Pengertian Biaya Modal 

 Dalam mendapatkan modal yang diinginkan, perusahaan harus 

menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan menggunakan 

modal tersebut. Sutrisno (2003:173) mengungkapkan pengertian biaya modal 

sebagai berikut: 



 

”Biaya modal  atau cost of capital adalah semua biaya yang secara 

riil dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber 

dana.”   

  Sementara itu  Assegaf Ibrahim Abdulah (1993:97) mengungkapkan 

bahwa cost of capital adalah : 

1. Tingkat rentabilitas minimum yang dikehendaki oleh perusahaan 

untuk menerima dan menyetujui suatu proyek baru. 

2. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana jangka panjang 

yang dibutuhkan, misalnya bunga pinjaman, beban keuangan 

untuk menerbitkan obligasi. 

 Dua kutipan di atas menjelaskan bahwa biaya modal adalah biaya yang 

secara nyata dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Oleh karena 

itu manajer keuangan harus memilih alternatif pendanaan yang menghasilkan 

biaya modal paling rendah, sehingga biaya-biaya yang timbul tidak menimbulkan 

efek yang besar terhadap pendapatan perusahaan. 

 

2.4.2    Jenis-Jenis Biaya Modal 

 Sumber modal perusahaan bisa berasal dari dalam atau luar perusahaan, 

setiap modal yang didapatkan akan menimbulkan biaya modal bagi perusahaan. 

Syafarudin Alwi(1993:131) mengungkapkan bahwa: 

”Konsep Cost of Capital dimaksudkan untuk menghitung besarnya 

ongkos riil yang harus dikeluarkan untuk menggunakan dana dari 

alternatif sumber yang ada. Sumber-sumber yang dapat digunakan 

terutama untuk membelanjai investasi jangka panjang atau 

permanen invesment pada umumnya adalah: 

1.   long-term debt atau obligasi 

2.   Prefered stock atau saham preferen 

3. Common stock atau saham biasa 



 

4. Retained earnings atau saldo laba. 

 
 Keempat sumber modal di atas akan menimbulkan biaya modal  bagi 

perusahaan. Walaupun perusahaan menggunakan biaya modal dari dalam 

perusahaan, tetap saja akan terbebani oleh biaya modal. Bila dilihat dari kutipan 

Syafarudin Alwi di atas, maka terdapat empat biaya yang akan terjadi dalam 

pemenuhan kebutuhan modal, yaitu biaya modal obligasi, Biaya modal saham 

preferen, biaya modal saham biasa, dan biaya modal saldo laba. 

 Syafarudin Alwi (1993:131), juga mengungkapkan : 

”Ongkos dari modal yang digunakan tidak selalu dalam arti 

bunga yang harus dibayarkan, melainkan ada juga ongkos-

ongkos lain seperti ongkos pertanggungjawaban asuransi, 

terjadinya selisih harga saham atau harga obligasi yang biasa 

disebut biaya flotasi (floatation cost).” 

 Banyak orang yang mengartikan bahwa biaya modal hanya berupa bunga, 

namun masih banyak biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu 

modal. Biaya-biaya administrasi lain akan dikeluarkan perusahaan selama proses 

mendapatkan modal. 

 

2.4.2.1  Biaya Modal Hutang Jangka Panjang (Cost Of Debt) 

 Apabila perusahaan mendapatkan modalnya dengan cara melakukan 

pinjaman jangka panjang, terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan 

untuk mendapatkan dana tersebut. Sutrisno(2003:173) mengungkapkan bahwa: 

”Biaya hutang atau cost of debt adalah biaya yang ditanggung 

perusahaan karena menggunakan sumber dana yang berasal dari 

pinjaman.” 

 

 



 

Sutrisno(2003:172) juga menjelaskan bahwa: 

”Biaya modal hutang tidak sama dengan bunga yang dibayarkan 

kepada kreditor, karena untuk mendapatkan hutang tidak hanya 

bunga yang harus dikeluarkan, tetapi juga biaya-biaya lain seperti 

biaya-biaya notaris, biaya provisi dan materai.” 

Cost of debt merupakan biaya-biaya yang timbul dalam menggunakan 

hutang. Biaya-biaya yang biasanya terjadi adalah biaya bunga, biaya flotasi dan 

biaya provisi dan materai. Namun, biaya modal hutang jangka panjang sangat 

identik dengan bunga. 

 

2.4.2.2  Biaya Modal Saham Preferen (cost of preferred stock) 

 Untuk memberikan tambahan modal, perusahaan juga menerbitkan saham 

jenis lain yang memiliki hak-hak lebih diutamakan, namun memiliki harga yang 

lebih mahal, sehingga memberi tambahan modal yang cukup besar bagi 

perusahaan. Assegaf (1993:339), menjelaskan pengertian saham preferen sebagai 

berikut: 

 Suatu bentuk saham yang memiliki hak istimewa dibanding 

saham biasa, antara lain: 

1. Hak atas perolehan deviden diprioritaskan dari saham biasa 

2. Adanya jaminan deviden dengan presentase tertentu dari nilai 

nominalnya, sekalipun perusahaan tidak memperoleh laba 

3. Dalam hal perusahan mengalami likuidasi, diberikan prioritas 

untuk memperoleh bagian dari sisa kekayaan(setelah seluruh 

kewajiban) perusahaan diselesaikan. 

 Pemilik saham preferen akan diberikan hak yang lebih untuk mendapatkan 

returnnya, namun untuk menghindari hak istemewa menjadi hak mutlak, biasanya 

hak suara temasuk hak untuk memilih anggota dewan komisaris hanya dibatasi 

untuk pemegang saham biasa. 



 

Saham preferen memiliki prioritas yang lebih dibandingkan dengan saham 

biasa dalam hal pembagian deviden, dalam kondisi apapun (laba atau rugi) 

perusahaan harus membayar deviden kepada pemegang saham preferen. Dividen 

merupakan faktor utama dalam pembebanan biaya modal saham preferen. 

Bambang Riyanto (2001:251) mengungkapkan: 

”Biaya Penggunaan dana yang berasal dari penjualan saham 

preferen atau disingkat biaya saham preferen (cost of preferred 

stock) dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar 

saham prefern dengan harga neto (net price) yang diperoleh 

dari penjualan selembar saham saham preferen baru .” 

Untuk biaya modal saham preferen dapat ditentukan dengan 

membandingkan dividen per lembar saham dengan harga jual per lembar saham. 

Seperti halnya biaya modal obligasi, biaya modal saham preferen tidaklah hanya 

terdiri dari dividen saja, terdapat biaya lain seperti biaya flotasi dan  biaya 

administratif lainnya. 

 

2.4.2.3  Biaya Modal Saham Biasa (cost of common stock) 

 Bagi perusahaan go public pemenuhan kebutuhan modal dapat juga 

dipenuhi dengan menerbitkan saham biasa (common stock),Carl S. Warren, 

Jemes M. Reeve, Dan Philip E. Fees (2005:328), mengungkapkan pengertian 

saham biasa sebagai berikut: 

 ”Saham yang beredar pada saat perusahaan menerbitkan satu 

kelas  saham, setiap saham yang beredar memiliki  hak yang 

sama.” 

 Sementara Joel siegel dan jae K. Shim (2000:84), Mengungkapkan 

pengertian common stock sebagai berikut : 

”Share in public company or privately held firm. Common 

stockholders have voting and dividend rights. In the event of 

corporate bankruptcy, common stockholders are paid after 



 

bondholders and prefered stock holders. There is, however, a 

greater chance of capital appreciation by owning common 

stock.” 

   Saham biasa adalah salah satu modal saham yang merupakan tanda 

kepemilikan dalam suatu perusahaan, hak-hak bagi pemilik saham biasa baru akan 

diutamakan setelah hak bagi pemilik saham preferen. Saham biasa menunjukan 

kepentingan atau hak dalam asset perusahaan, setelah seluruh kewajiban dan hak 

saham preferen telah terpenuhi  

 Para investor akan tergiur apabila perusahaan menjanjikan dividen yang 

besar, namun bagi perusahaan dividen termasuk biaya modal. Para investor 

mengharapakan pertumbuhan laba yang tinggi sehingga mendapatkan return yang 

besar, oleh karena itu pertumbuhan sangat berpengaruh terhadap pembebanan 

biaya modal. 

 Sebagaimana diungkapkan oleh Sutrisno(2003:177), bahwa: 

”Saham biasa adalah surat bukti kepemilikan yang tidak 
mempunyai hak-hak istimewa seperti saham preferen. Bila 
saham preferen dibayar secara tetap baik saat perusahaan rugi 
atau untung, sedangkan hak saham biasa dalam mendapatkan 
dividen, dibayar hanya bila perusahaan mendapatkan laba, bila 
rugi perusahaan tidak mendapatkan dividen.Oleh karena 
dividen dibayar bila perusahaan laba, maka pembayar dividen 
diharapkan selalu meningkat tiap tahunnya.”  

 
Jadi, biaya modal saham biasa bisa ditentukan dengan membandingkan 

dividen dengan harga jual per saham  dan memperitungkan pertumbuhan laba 

pertahunnya, dan seperti biaya modal lainnya. Saham biasa memiliki komponen 

lain selain dividen  dalam menentukan biaya modalnya, yaitu biaya emisi atau 

biaya flotasi. 

 

 

 



 

2.4.2.4  Biaya Modal Saldo Laba (Cost of retained Earnings) 

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (2000:378), saldo laba atau 

retained earnings adalah: 

”Accumulated earnings of a corporation since inception less 
diviidends. Retained earnings is also net of prior period 
adjusment and transfers to paid-in capital accounts. Retained 
earnings is shown as a separate category within the 
stakeholders equity sections of the balance sheet. It typacally 
has a credit balance, a deficit is unusual.” 

 Retained earnings adalah jumlah laba yang tidak dibagikan dalam bentuk 

dividen, melainkan disimpan oleh perusahaan untuk keperluan lain. Retained 

earnings menggambarkan modal perusahaan yang didapatkan dari laba pertahun, 

retained earnings memiliki saldo normal kredit. 

 Apabila perusahaan akan menggunakan dana yang berasal dari saldo laba 

perusahaan harus menyadari bahwa penggunaan dana tersebut ada biayanya. 

Bambang Riyanto (2001:252) mengungkapkan bahwa : 

”Besarnya biaya penggunaan dana yang berasal dari saldo laba 
(cost of retained earnings) adalah sebesar tingkat pendapatan 
investasi dalam saham biasa yang diharapkan diterima oleh para 
investor, atau dengan kata lain biayanya dianggap sama dengan 
biaya penggunaan dana yang berasal dari saham biasa.” 

 Saldo laba merupakan cadangan laba yang tidak digunakan oleh 

perusahaan, saldo laba akan digunakan bila perusahaan membutuhkan modal 

untuk melakukan sesuatu. Walaupun berasal dari dalam perusahaan, modal yang 

berasal dari saldo laba tetap memiliki biaya modal. Besarnya biaya modal saldo 

laba, sama besarnya dengan biaya modal  saham biasa.  

 

2.4.2.5   Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang. 

 Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka tidak 

mungkin jika perusahaan hanya menggunakan satu sumber modal saja. Ketatnya 

persaingan menuntut perusahaan untuk selangkah lebih maju dari para pesaing 

dengan cara mengembangkan usaha. Tidak kecil dana  yang dibutuhkan untuk 



 

mengembangkan usaha, maka  mustahil bila perusahaan hanya mengandalkan satu 

jenis pendanaan saja. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan suatu kombinasi 

dari  seluruh sumber modal. Kombinasi tersebut dinamakan struktur modal. 

 Struktur modal akan menghasilkan biaya modal bagi perusahaan, dan 

perusahaan harus memperhitungkan biaya modalnya berdasarkan banyaknya dana 

yang diperoleh. Assegaf (1993:450) mengungkapkan: 

”Weighted Cost of capital adalah Biaya rata-rata yang 

diperhitungkan untuk memperoleh komponen modal seperti 

hutang, saham saham dan kekayaan sendiri. Disebut juga 

biaya modal gabungan.” 

 Sementara itu Joel G. Siegel dan Jae K.(2000:473), mengungkapkan: 

”Weighted average cost of capital is weights the percentage 

cost of each component by percentage of that component in 

the financial structure.” 

 Biaya modal rata-rata tertimbang menggambarkan besarnya persentase 

biaya modal yang terjadi, dengan mempertimbangkan besarnya modal yang 

digunakan dari struktur modal. Biaya modal dari tiap-tiap sumber modal akan 

dijumlahkan berdasarkan proporsinya masing-masing. 

 

2.4.3   Bunga dan Deviden 

 Bunga dan dividen sangat memberikan pengaruh dalam masalah struktur 

modal. Struktur modal sangat berkaitan dengan biaya modal, karena untuk 

menentukan struktur modal yang optimal diperlukan biaya modal yang minimal. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bunga dan dividen merupakan salah 

satu dari beberapa faktor untuk menentukan biaya modal bagi saham dan hutang 

jangka panjang. 

 

 



 

Menurut Assegaf (1993:231) pengertian bunga (interest) adalah: 

1. Balas jasa atas penggunaan dana dala suatu periode waktu 

tertentu. 

2. Sejumlah uang yang di bayar atau dikalkulasi untuk 

penggunaan modal, jumlah tersebut dinyatakan dalam 

suatu tingkat atau presentase modal dan disebut suku 

bunga. 

 Bunga merupakan balas jasa atas penggunaan dana, dan dibayar dengan 

jangka waktu tertentu. Dalam obligasi istilah bunga lebih dikenal dengan sebutan 

kupon obligasi. Siegel dan Jae K.(2000:473) mengungkapkan pengertian kupon 

obligasi (coupon bond) atau bearer bond sebagai berikut : 

”Unregistered bond that entitles the holder to payments of both 

principal and interest, also called a coupon bond, because who 

ever presents the coupon is entitled to the interest. With 

recpect to tansfers, bond endorsment is not a requitment.” 

 

 Kupon obligasi digunakan sebagai bukti yang diperlihatkan saat menagih 

bunga obligasi pada hari jatuh tempo. Dengan menyerahkan kupon, pemiliki 

obligasi bisa menerima pembayaran bunga. 

 Untuk melakukan investasi, para investor akan melihat apakah perusahaan 

dapat memberikan dividen yang besar, karena dividen merupakan hal yang paling 

diharapkan oleh para investor. Carl S. Warren Dan Philip E. Fees (1993:569) 

menuturkan pengertian dividen sebagai berikut : 

”A dividend ussually represents a distribution of retained 

earnings .” 

 Sedangkan menurut Assegaf (1993:139)  pengertian dividen adalah: 

”Suatu distribusi laba kepada para pemegang saham perseroan 

terbatas yang sebanding dengan lembar saham yang dimiliki. 

Distribusi ini dapat dilakukan dengan tingkat prosentase 

tertentu bagi pemegang saham preferen atau dalam bentuk 



 

berbeda-beda sesuai keberhasilan perusahaan bagi pemegang 

saham biasa. Bentuk pembagian dividen bisa berupa cash 

dividen (dividen dalam bentuk uang ) atau stock dividend 

(dividen dalam bentuk saham).”   

  

 Dividen adalah bagian laba yang didapatkan pemegang saham sebesar 

banyaknya lembar saham yang dimiliki. Untuk pemegang saham biasa dividen 

hanya didapatkan ketika perusahaan mengalami laba, jika perusahaan mengalami 

kerugian, maka para pegang saham biasa tidak akan mendapatkan dividen. Namun 

bagi para pemegang saham preferen, dividen bisa didapatkan walaupun 

perusahaan dalam kondisi rugi. 

 

2.5     Struktur Modal 

2.5.1   Pengertian Struktur modal 
Struktur modal merupakan bauran pembiayaan jangka panjang perusahaan 

yang terdiri dari hutang jangka panjang dan ekuitas. Pengertian Struktur modal 

menurut Keown (1997:518) adalah sebagai berikut: 

”Capital structure is the mix of long term sources of found 

used by the firm. Basicly, this concept omits short-term 

liabilities” 

 Keown menggambarkan bahwa struktur modal hanya terdiri dari sumber 

pendanaan jangka panjang perusahaan dan mengabaikan hutang jangka pendek. 

Berarti struktur modal menggambarkan sebelah kanan neraca kecuali hutang 

jangka pendek.  

 Siegel dan Jae K (2000:66) menjelaskan pengertian stuktur modal sebagai 

berikut: 

”Composition of common stok, preferred stock and the various 
classes thereof, retained earnings, and lon-term debt 
maintened by the businnes entity financing its asset. However, 
not everybody agrees that long-term debt is part of capital 
structure. Proponents say it finances long-term assets, 
Opponents say it debt-due to creditors-which means it has 



 

significantly different characteristicsto any form owner 
equity.” 

 Menurut Siegel dan Jae K., masih terdapat perdebatan apakah hutang 

jangka panjang termasuk struktur modal atau tidak. Ada pihak yang menyatakan 

bahwa hutang jangka panjang memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

owner’s equity. Sehingga tidak dapat digolongkan sebagai modal. Namun penulis 

beranggapan bahwa hutang jangka panjang merupakan bagian dari struktur modal, 

karena seperti telah diungkapkan dalam pengertian modal, bahwa modal 

merupakan pendanaan perusahaan yang tergambar di sebelah kanan neraca. 

Hutang jangka panjang dan modal termasuk pendanaan jangka panjang 

perusahaan yang tergambar di sebelah kanan neraca, hal ini menjelaskan bahwa 

hutang jangka panjang memiliki karakteristik yang sama dengan equity yaitu 

sebagai pendanaan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu hutang jangka 

panjang dapat digolongkan sebagai struktur modal. 

 Sementara Neil Seitz dan Micth Ellison (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.” 

 Seitz dan Ellison mengungkapkan bahwa struktur modal merupakan 

pendanaan jangka panjang. Struktur modal bisa digambarkan dengan 

perbandingan antara debt dan equity atau yang biasa kita kenal sebagai debt equity 

ratio. 

 Namun penulis beranggapan bahwa debt equity ratio kurang spesifik 

dalam menggambarkan struktur modal, karena dalam komponen debt masih 

terdapat hutang lancar yang bukan merupakan komponen struktur modal. Penulis 

akan menggunakan rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri atau biasa 

dikenal dengan long-term debt to equity ratio yang dinilai lebih spesifik dalam 

menggambarkan struktur modal. Bambang Riyanto (2001:333) menjelaskan 

bahwa: 



 

 “Long-term debt to equity ratio merupakan perbandingan antara 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang ditunjukkan 

dengan rumus: 

                    
Equity

debttermLong x 100% 

 

2.5.2  Teori Struktur modal  

 Dalam masalah struktur modal terdapat tiga pendekatan teori struktur 

modal yang biasa digunakan dalam menganalisis keuangan perusahaan, yaitu 

pendekatan laba bersih operasi, pendekatan trandisional, dan pendekatan 

Mondigliani dan Miller. 

 

2.5.2.1.  Pendekatan Laba Bersih Operasi 

 Martono dan Agus Harjito (2002:242) memaparkan pendekatan laba 

bersih operasi sebagai berikut:   

“Pendekatan laba bersih operasi menggunakan asumsi bahwa 
investor memiliki reaksi berbeda terhadap penggunaan hutang 
perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-
rata tertimbang bersifat konstan walaupun hutang perusahaan 
bertambah, Penggunaan hutang yang semakin besar oleh 
pemilik modal dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan.” 

 
 Kutipan di atas menjelaskan bahwa apabila perusahaan menggunakan 

hutang yang lebih besar dari modal sendiri, maka pemilik saham akan memperoleh 

bagian laba yang semakin kecil sehingga return yang diharapkan oleh pemilik 

saham juga akan berkurang.   

 Dengan menggunakan pendekatan laba bersih operasi, dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan hutang jangka panjang akan berpengaruh terhadap laba bersih 

operasi, sehingga mengurangi dividen para pemegang saham. Sementara itu 

Aswath Damodaran (2001:571) mengungkapkan bahwa: 



 

“The operating income approach is the simplest and one of the 
most intuitive ways of determining how much a firm can afford 
to borrow. We determine  the firm’s maximum acceptable 
probability of default. Based on the distribution operating 
income, we then determine how much debt the firm can 
carry.”  

 
 Pendekatan laba bersih menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan pinjaman, dengan memperhitungkan kemungkinan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan serta besarnya distribusi laba terhadap pemegang 

saham. 

 

2.5.2.2  Pendekatan Tradisional  

 Pendekatan tradisonal menurut Sutrisno (2003:292) adalah: 

“Pendekatan tradisional ini bependapat bahwa pada pasar 

modal sempurna dan tidak ada pajak, maka perubahan struktur 

modal akan mempengaruhi nilai perusahaan.” 

 Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal 

yang optimal, akibat peningkatan nilai perusahaan dengan penggunaan hutang 

jangka panjang. Berarti terjadi komposisi yang optimal antara hutang dan modal 

sendiri sehingga dapat meningkatan nilai perusahaan yang disebabkan oleh 

rendahnya biaya modal. Neil seitz dan Mitch Ellison(1999 ,117) 

mengungkapkan: 

“The value of company is the value of benefit that can be paid out by that 

company.”   

Nilai perusahaan menggambarkan nilai dari keuntungan yang dapat dihasilkan 

oleh suatu perusahaan. 

 

 

 



 

2.5.2.3  Pendekatan Modigliani dan Miller 

 Eugene F. Bringham dan Joel F. Houston (2001:24) menjelaskan 

pendekatan Mondigliani dan Miller (MM) sebagai berikut:       

Pendekatan MM menjelaskan bahwa nilai suatu perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh struktur modalnya, namun pendekatan ini  harus 

didasarkan pada asumsi-asumsi  berikut: 

1. Tidak ada biaya pialang 

2. Tidak ada pajak 

3. Tidak ada kebangkrutan 

4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga 

yang sama dengan perseroan. 

5. Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti 

manajemen mengenai peluang investasi perusahaan 

dimasa yang akan datang 

6. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan hutang. 

  

 Pendekatan MM mematahkan teori pendekatan tradisional, karena  

pendekatan MM menyatakan bahwa stuktur modal tidak akan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan biaya modal. Namun penulis beranggapan bahwa 

pendekatan MM kurang relevan, karena kecil kemungkinan bila ada suatu 

perusahaan yang sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan.  

 

2.6       Jenis-Jenis Laba 

 Untuk dapat melanjutkan usaha perusahaan harus bisa menghasilkan 

keuntungan atau laba dari kegiatan usahanya, keuntungan ini merupakan modal 

yang sangat penting agar peusahaan bisa bertahan di dalam persaingan dunia 

usaha. Dalam suatu laporan laba rugi terdapat jenis-jenis laba yang memiliki arti 



 

yang berbeda, antara lain laba kotor, laba operasional, laba setelah pajak, dan laba 

per lembar saham. 

 

2.6.1     Laba Kotor 

 Menurut Hongren, Hanson Jr. dan Bamber (2006: G-3 ) laba kotor atau 

gross profit adalah, 

“Selisih lebih pendapatan penjualan bersih atas harga pokok penjualan, 

biasa disebut juga margin kotor.”  

 Sedangkan menurut Warren Dan Fees (1993:186), pengertian gross 

profit adalah: 

“The excess of net sales over cost of merchandise sold .” Laba kotor merupakan 

perbedaan antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Secara sederhana bisa 

dikatakan laba kotor adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. 

 

2.6.2    Laba operasional 

  Siegel dan Jae K (2000:308)  Menjelaskan pengertian laba operasional 

sebagai berikut : 

“ Reveneu less cost of goods sold and related operating 
expenses applying to the normal business activities of the entity. 
Its excludes financial related items ( interest income, deviden 
income, and interest expense), extraordinary items taxes and 
other peripheral activities.” 

 

Sedangkan menurut Assegaf(1993:315), laba operasional adalah:   

“Kelebihan pendapatan dari hasil operasi atas harga pokok 
penjualan (cost of good sold) dan beban-beban operasi 
(operating expenses) dalam suatu peride tertentu bagi 
perusahaan.  Operating income tidak melibatkan pendapatan di 
luar operasi seperti pendapatan dividen dari hasil investasi, 
pendapatan bunga, pendapatan hasil sewa, dan tidak melibatkan 
bebn-beban di luar operasi.” 



 

 Laba operasional merupakan pendapatan yang menggambarkan operasi 

perusahaan tanpa dipengaruhi pendapatan atau beban yang bukan merupakan 

operasi utama perusahaan.  Dalam menghitung laba operasional, beban-beban 

yang tidak berhubungan dengan operasi perusahaan tidak boleh di perhitungkan. 

 

2.6.3  Laba Bersih 

 Warren dan Fees (1993:186) menjelaskan tentang laba bersih (net 

income) sebagai berikut:  

” The final figure of income statement is called net income (or 

net loss), os he net increase (or net decrease) in the owner’s 

equity as a result of the period’s      profit-making activities.” 

 

Sedangkan menurut Assegaf (1993:298) pengertian net income adalah: 

“ Kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu 
periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang 
disajikan dalam income statement. Para akuntan menggunakan 
istilah “net income” untuk menyatakan kelebihan pendapatan 
atas biaya dan istilah “net loss” untuk menjelaskan kelebihan 
biaya tehadap pendapatan.” 

Laba bersih adalah selisih seluruh pendapatan dikurangi seluruh 

pengeluaran. Laba bersih akan mempengaruhi jumlah saldo laba dan pembagian 

dividen. Laba ini akan digunakan dalam laporan perubahan ekuitas. 

 

2.6.4   Laba Per Lembar Saham 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 56 

(2004:3) Pengertian laba per lembar saham ( earning per share)  adalah :  

“Jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap 

saham biasa yang beredar selama periode pelaporan.” 

 



 

 Sedangkan Siegel dan Jae K (2000:155)  menjelaskan tentang earning 

per share  sebagai berikut: 

Eearning per share is Profit accruing to stockholders for each 

share held.   In a simple capital sructure , basic earnings per 

share equals: 

                                 
dingantsoutstockCommon

devidenpreferredincomeNet −  

 Laba per lembar saham merupakan laba yang tersedia kepada pemegang 

saham biasa. Sementara pemegang saham preferen tidak terpengaruh oleh laba per 

lembar saham, kerena keuntungan bagi pemegang saham preferen tidak  

didasarkan oleh laba perusahaan.  Laba per lembar saham dapat dihitung dengan 

membagi laba bersih (setelah dikurangi hak saham preferen) dengan banyaknya 

saham yang beredar. 

 

2.7 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Laba Per Lembar Saham 

 Tujuan dari struktur modal adalah mencari komposisi hutang jangka 

panjang dan ekuitas yang akan meminimumkan cost of capital dan pada akhirnya 

meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan diisyaratkan oleh tingginya 

laba per lembar saham.  

 Bringham dan Houston (2001:19) mengungkapkan hubungan harga 

saham dan struktur modal sebagai berikut: 

“Perubahan dalam penggunaan hutang akan mengakibatkan 
perubahan dalam laba per saham, dan karena itu juga akan 
mengakibatkan perubahan harga saham. Perusahaan harus 
menggunakan jumlah utang atau struktur modal yang 
memaksimumkan harga saham.” 
 

Syafarudi Alwi (1993:191)  mengungkapkan hubungan struktur modal 

terhadap EPS sebagai berikut: 



 

“Semakin besar dana yang berasal dari luar yang disertai 
dengan beban tetap seperti obligasi, semakin besar pula bunga 
yang yang harus dibayar. Hal ini akan  mempengaruhi earning 
per share. Besarnya earning per share juga dipengaruhi oleh 
metode pembelanjaan atau sumber modal yang digunakan.”  

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa struktur modal akan menghasilkan 

biaya modal bagi perusahaan, biaya modal tersebut akan mengurangi laba per 

lembar saham dan dividen, sehingga menurunkan harga saham. Maka  pemilihan 

modal yang efektif haruslah meningkatkan harga saham. Dengan kata lain  struktur 

modal mempengaruhi laba per lembar saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


