
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengamatan struktur modal pada perusahaan makanan dan 

minuman  selama tahun 2003 sampai dengan 2007,  dapat diketahui 

bahwa kenaikan dan penurunan struktur modal sangat dipengaruhi oleh 

modal sendiri dan pinjaman jangka panjang. Sesuai yang dinyatakan 

oleh Bambang Riyanto (2001:333) yaitu dengan membandingkan 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Hal ini dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 5.1  

Struktur Modal  
Perusahaan Makanan Dan Minuman 

Pada Tahun 2003-2007 
 

Struktur Modal Nama 

   Perusahaan 
2007 2006 2005 2004 2003 

Rata-rata 

ADES 22.81% -10.49% -21.68% 46.29% 23.06% 11.99% 

AQUA 60.26% 60.26% 63.10% 62.67% 76.36% 64.53% 

INDF 51.25% 61.09% 107.3% 130.73% 150.31% 100.13% 

MYOR 29.08% 26.71% 31.08% 22.72% 43.29% 30.57% 

SMART 66.47% 63.70% 84.91% -1031.51% 859.50% 8.61% 

ULTJ 40.55% 10.45% 21.64% 49.47% 49.58% 34.33% 

Sumber      : www.jsx.co.id 

Perubahan ini dikarenakan perkembangan hutang Jangka panjang dan 

modal sendiri yang selalu berubah setiap tahunnya dan perubahan ini 

http://www.jsx.co.id/


 

dilakukan untuk memperoleh struktur modal yang optimum. Besarnya 

struktur modal pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berada di atas 

100%, hal ini dikarenakan hutang jangka panjang lebih besar 

dibandingkan dengan modal sendiri. 

2. Kenaikan dan penurunan laba per lembar saham dipengaruhi oleh laba 

bersih beserta komponen-komponen pembentuk laba lainnya, dan 

jumlah saham yang beredar. Sesuai yang dijelaskan oleh Siegel dan 

Jae K (2000:155) laba per lembar saham dapat dihitung dengan 

membagi laba bersih (setelah dikurangi hak saham preferen) dengan 

banyaknya saham yang beredar. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 5.2 
Laba per Lembar Saham 

Perusahaan Makanan dan Minuaman  
Pada Tahun 2003-2007 

 
laba per 

lembar saham 
Nama 

Perusahaan
2007 2006 2005 2004 2003 

Rata-rata 

ADES -263 -860 -797 -1074 46 -589.6 

AQUA 7659 3712 4889 6958 4805 5604.6 

INDF 115 70 15 45 71 63.2 

MYOR 184 121 59 111 113 117.6 

SMART 344 219 139 -73 234 172.6 

ULTJ 27 23 4 2 2 11.6 

Sumber      : www.jsx.co.id 

Laba per lembar saham pada kelompok perusahaan makanan dan 

minuman selalu mengalami kenaikan dari tahun 2003 ke tahun 2007. 

Kenaikan terjadi disebabkan pendapatan bersih yang diperoleh 

perusahaan meningkat, kecuali Laba per lembar saham pada PT Ades 

Waters Indonesia Tbk. Mengalami penurunan yang disebabkan 

http://www.jsx.co.id/


 

pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan dari tahun 2003 ke tahun 

2007 menurun. 

3. Struktur modal mempunyai hubungan yang sangat besar  terhadap 

tingkat laba per lembar saham. Sesuai yang diungkapkan oleh 

Bringham dan Houston (2001:19) dan Syafarudi Alwi (1993:191) 

perubahan penggunaan hutang mengakibatkan perubahan laba per 

lembar saham dan harga saham tentunya. Hal ini dapat dilihat pada 

hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan analisis 

korelasi Pearson. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai koefisien 

korelasi atau nilai r sebesar 0,98394. Berdasarkan nilai interprestasi  

korelasi  nilai 0,98394 menunjukkan hubungan searah yang sangat 

besar antara struktur modal dengan laba per lembar saham.  Sementara 

hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukan angka 96,8% 

yang berarti struktur modal mempengaruhi laba per lembar saham 

sebesar 96,8% dan 3,2 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. Hasil dari pengujian hipotesis  menyatakan bahwa thitung = 

11,0185, sedangkan ttabel yang diperoleh dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% (α = 0,05) dan derajat kebebasan (degree of Freedom) 

= n-2, menunjukan bahwa ttabel =  2,776. Maka diperoleh 11,0185 > 

2,776, yang berarti thitung > ttabel. Sesuai dengan kriteria penerimaan dan 

penolakan Ho, maka kondisi thitung yang lebih kecil dari pada ttabel 

mengindikasikan penolakan terhadap Ho dan penerimaan terhadap Ha , 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur modal 

terhadap laba per lembar saham.  

 

5.2 Saran 

 Pada bagian ini penulis akan menyampaikan suatu saran yang didasarkan 

pada penelitian yang telah dilakukan. Di awal penelitian penulis merumuskan 

hipotesis penelitian yang mengungkapkan bahwa struktur modal memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap laba per lembar saham. Hipotesis ini 



 

didasarkan pada teori-teori yang penulis dapatkan dari perkuliahan dan buku-buku 

yang berkaitan dengan struktur modal dan laba per lembar saham, namun hasil 

penelitian  menunjukan bahwa struktur modal berpengaruh secara signifikan 

terhadap laba per lembar saham.  

 Hal di atas menggambarkan bahwa struktur modal tidak hanya sekedar 

memilih sumber modal untuk menghasilkan keuntungan. Penulis berpendapat 

bahwa struktur modal yang digunakan sebaiknya tidak hanya efisien, namun juga 

harus efektif.  Perusahaan akan memilih struktur modal yang memiliki biaya 

modal yang minimal, namun apa artinya biaya modal yang minimal tanpa ada 

penggunaan modal yang efektif. Oleh karena itu penulis menyarankan agar 

perusahaan lebih bijak dalam alokasi modal dan lebih cermat dalam penggunaan 

modal sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, menjaga 

kelangsungan hidup  dan mengembangkan usaha. 

 Para investor sebaiknya juga lebih jeli dalam menilai suatu perusahaan, 

jangan hanya tertarik pada besarnya keuntungan sesaat. Banyak faktor-faktor lain 

yang bisa dipertimbangkan sebelum melakukan investasi, salah satunya adalah 

struktur modal perusahaan. Dengan melakukan analisa terhadap struktur modal 

para investor bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi atau yang akan terjadi pada 

perusahaan, apabila perusahaan memiliki modal sendiri sangat mengandalkan 

modal sendiri ada kemungkinan bahwa perusahaan tidak dipercaya untuk 

diberikan pinjaman yang besar, bila perusahaan sangat mengandalkan pinjaman 

dari pihak luar, bisa jadi perusahaan sedang mengalami masalah keuangan 

sehingga modal sendiri tidak cukup untuk menjalankan kegiatan  usaha . Tentunya 

masih banyak faktor-faktor lain yang bisa diamati untuk menilai suatu perusahaan, 

seperti kondisi perekonomian, tingkat persaingan, strategi pemasaran, dan faktor-

faktor lainnya. 

 Dalam proses pembuatan laporan penelitian ini penulis menyadari 

beberapa kekurangan yang menyebabkan terhambatnya proses perampungan 

laporan. Penulis menyarankan agar penelitian-penelitian selanjutnya lebih cermat 

dalam  menentukan fenomena penelitian serta lebih akurat dalam pemilihan data. 



 

Penulis juga menyarankan sebaiknya peneliti  lebih dahulu memahami teori-teori 

struktur modal sebelum melakukan penelitian. Sehingga penelitian yang akan 

dilakukan lebih baik dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


