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ABSTRACT 

This study aims to determine whether there is influence Debt to Equity 

Ratio (DER), Debt to Total Assets (DAR), and Long Term Debt to Equity Ratio 

(LDER), Net Profit Margin, and Current Ratio partially or simultaneously to 

Earning Per Share (EPS) on a firm Miscellaneous Industry Sector Manufacturing 

company Listed on the Indonesia Stock Exchange period 2011 - 2014. This study 

uses secondary data obtained from www.idx.co.id. Data analysis method used is 

the classic assumption test hypothesis testing . The statistical method used is 

multiple linear regression analysis. The results showed that partially Net Profit 

Margin affect the earning per share, while the Debt to Equity Ratio (DER), Debt 

to Total Assets (DAR), Long Term Debt to Equity Ratio ( LDER), and Current 

Ratio (CR) has no effect on Earning Per Share. Simultaneously, Debt to Equity 

Ratio (DER), Debt to Total Assets (DAR), Long Term Debt to Equity Ratio (lder), 

the Current Ratio (CR) and the Net Profit Margin (NPM) significantly affects the 

Earning Per Share (EPS) at manufacturing various industry sectors listed on the 

Stock Exchange 2011-2014 period. 

 

Keywords :  Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Total Asset (DAR), Long Term 

Debt to Equity Ratio (LDER), Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), and 

Earning Per Share (EPS). 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Dalam perusahaan, fungsi keuangan menempati posisi yang sangat penting 

yang akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Secara umum fungsi 

keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan 

mencari dana dan kegiatan menggunakan dana. Kegiatan mencari dana harus 

dilakukan secara efisien oleh pihak manajemen terutama bagian keuangan. Pada 

prinsipnya pemenuhan kebutuhan dana operasional dan investasi perusahaan 

dapat disediakan dari dua sumber, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari 

dalam perusahaan itu sendiri dan sumber pendanaan yang berasal dari luar. 

Banyak terdapat rasio keuangan yang dapat menunjukkan tingkat kinerja 

suatu perusahaan, diantaranya adalah Earning Per Share (EPS). Perhitungan EPS 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba untuk tiap 

lembar sahamnya atau merupakan suatu gambaran mengenai sejumlah rupiah 

yang akan didapat oleh investor dari setiap jumlah saham yang dimilikinya. Oleh 

karena itu, dengan mengetahui EPS suatu perusahaan maka investor dapat menilai 

potensi pendapatan yang akan diterimanya. Dengan demikian, EPS dapat 

mencerminkan pendapatan di masa yang akan datang. Peneliti memilih meneliti 

perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia karena melalui Bursa Efek Indonesia peneliti dapat memperoleh laporan 

keuangan, khususnya yang menjadi objek penelitian secara lengkap. Perusahaan 

Manufaktur Aneka Industri bergerak di beberapa bidang sektor, antara lain sub 

sektor mesin dan alat berat, sektor otomotif dan komponen, sektor tekstil dan 

garmen, sektor alas kaki, sektor kabel, sektor elektronika dan sektor lainnya. 

PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1 Apakah ada pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Earning Per 

Share (EPS) pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014? 

2 Apakah ada pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Earning Per Share 

(EPS) pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 

3 Apakah ada pengaruh Long Term Debt to Equity Ratio (LDER) terhadap 

Earning Per Share (EPS) pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014? 
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4 Apakah ada pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Earning Per Share 

(EPS) pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 

5 Apakah ada pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Earning Per Share (EPS) 

pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 

6 Apakah ada pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio 

(DAR), Long Term Debt to Equity Ratio (LDER), Net Profit Margin (NPM) 

dan Current Ratio (CR) secara simultan terhadap Earning Per Share (EPS) 

pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 

Earning Per Share (Laba Per Lembar Saham) 

Menurut Salim (2010:83) Earning per share adalah laba yang di peroleh 

setiap lembar saham. Semakin besar nilai earning per share sebuah perusahaan 

maka perusahaan tersebut akan mendapat penilaian semakin tinggi dalam hal 

kemampuan menciptakan laba. Sedangkan earning per share digunakan untuk 

mengetahui atau mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan 

bagi pemegang saham (Kasmir, 2014:207).Dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Fahmi, 2012:138): 

 

 

 

Debt to Equity Ratio (Rasio Utang Terhadap Modal) 

Menurut Hery (2015:198) debt to equity ratio atau rasio utang terhadap 

modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang 

terhadap modal. Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:158) rasio 

ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh 

modal sendiri. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hery, 

2015:196): 

 

 

 

Pendapatan setelah pajak 

EPS = 

Jumlah lembar saham 

Total utang 

DER =  

Total modal 
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Debt to Asset Ratio (Rasio Utang Terhadap Aset) 

Debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aset. Dengan 

kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan 

dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pembiayaan aset (Hery, 2015:195). Dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Hery, 2015:196): 

 

 

  

Long Term Debt to Equity Ratio (Rasio Kelipatan Bunga Terhadap Modal) 

Menurut Fahmi (2012:131) long term debt to equity ratio disebut juga 

dengan utang jangka panjang/total kapitalisasi. Long term debt merupakan sumber 

dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan 

sejenisnya. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hery, 

2015:200): 

 

 

Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 

Menurut Syamsuddin (2011:62), net profit margin adalah merupakan rasio 

antara laba bersih yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh beban 

termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Net profit margin diartikan 

sebagai keuntungan netto per rupiah penjualan, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Hery, 2015:235): 

 

 

 

 

 

 

Total utang 

DAR = 

Total aset 

Utang jangka panjang 

LDER = 

Total modal 

Laba bersih 

NPM = 

Penjualan bersih 
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Current Ratio (Rasio Lancar) 

Menurut Fahmi (2012 :121) Current Ratio merupakan ukuran yang umum 

digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan hutang ketika jatuh tempo. Menurut Hery (2015:180) Current ratio 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Earning Per Share 

Debt To Equity Ratio (DER) yang semakin besar menunjukkan bahwa 

struktur modal yang berasal dari utang semakin besar digunakan untuk mendanai 

ekuitas yang ada. Kreditor memandang, semakin besar rasio ini akan semakin 

tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas 

kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Semakin kecil rasio ini semakin 

baik, rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang (Kasmir, 

2009:157). 

 

 

Asset lancar 

CR  = 

Hutang Lancar 



 
 

72 
 

Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Earning Per Share 

Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan hutang bagi 

perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung 

oleh pendanaan hutang, penggunaan hutang yang tinggi atau rendah dapat 

mempengaruhi naik turunnya earning per share (Chelmi, 2012) dan apabila dari 

dana yang dipinjam itu perusahaan memperoleh hasil yang lebih besar dari pada 

bunga yang dibayarnya, maka berarti penghasilan untuk pemilik bertambah besar 

Semakin tinggi debt to aset ratio maka semakin besar pula kemungkinan 

perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya, artinya semakin tinggi debt 

to aset ratio maka akan menciptakan earning per share yang tinggi apabila 

perusahaan bisa menghasilkan laba yang menutupi hutang (Hery, 2015:195). 

 

Pengaruh Long Term Debt To Equity Ratio terhadap Earning Per Share 

 Long term debt to equity ratio merupakan perbandingan antara hutang 

jangka panjang dengan ekuitas saham biasa. Menurut Warsono (dalam Chelmi, 

2013) semakin tinggi rasio long term debt to equity ratio, maka semakin besar 

risiko yang ditanggung para pemegang saham. Bila rasio ini semakin besar, maka 

aktiva untuk melunasi hutang jangka panjang ini akan semakin sulit. Penggunaan 

hutang jangka panjang akan memberikan perlindungan pajak bagi perusahaan, 

karena dalam perhitungan pajak, bunga hutang akan dikurangi terlebih dahulu, 

berarti penggunaan hutang akan meringankan pajak perusahaan. 

 

Pengaruh Net Profit Margin terhadap Earning Per Share 

 Dengan adanya laba usaha maka perusahaan dapat mengukur tingkat 

keuntungan yang dicapai dihubungkan dengan penjualan atau yang dikenal 

dengan istilah Profit Margin. NPM merupakan rasio yang mengukur jumlah laba 

bersih per nilai dolar penjualan, yang dihitung dengan membagi laba bersih 

dengan penjualan. Apabila kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih atas penjualan semakin meningkat maka hal ini akan berdampak pada 

meningkatnya pendapatan yang akan diterima oleh para pemegang saham 

(Rahman, 2015;78). 

 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Earning Per Share 

 Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang 

segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia (Hery, 

2015:176). Menurut Peni (dalam Munthe, 2012) Earning per share 

menggambarkan berapa pendapatan per lembar saham. Hal ini berarti harus dilihat 

dari jumlah laba bersihnya yang dapat kita lihar di laporan laba rugi. Bila 

menganut accrual basis, maka pendapatan itu adalah jumlah pendapatan kredit 
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dan pendapatan tunai. Pendapatan kredit berhubungan dengan piutang. 

Pendapatan tunai berhubungan dengan kas. Piutang dan kas merupakan elemen 

dari aset lancar. Sekarang kita melihat elemen aset lancar lainnya yaitu : 

persediaan. Persediaan berhubungan dengan pembelian bahan baku dan 

penggunaan bahan baku. Bila melihat hal-hal diatas dapat ditarik kesimpulan kas, 

piutang dan persediaan berhubungan dengan laporan laba rugi dalam hal ini harga 

pokok produksi.  

 

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, Long Term Debt To 

Equity, Net Profit Margin terhadap Earning Per Share 

 Berdasarkan keempat hipotesis diatas maka dapat ditarik suatu hipotesis 

secara keseluruhan (simultan) yaitu ada pengaruh debt to equity ratio, debt to 

asset ratio, long term debt to equity ratio, net profit margin dan current ratio 

secara simultan berpengaruh terhadap earning per share. 

 

Metode Penelitian Menurut Jenis Data 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan 

variabel dependen: 

1) Variabel independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012:59). Variabel 

independen (bebas) variabel yang mempengaruhi variabel dependen, dalam 

penelitian ini dinotasikan (X). Variabel bebas penelitian ini yaitu Debt to Equity 

Ratio (X1), Debt to Asset Ratio (X2), Long Term Debt to Equity Ratio (X3), Net 

Profit Margin (X4), Current Ratio (X5). 

2) Variabel dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:59). Variabel dependen 

(terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen yang 

dinotasikan (Y). Variabel dependen penelitian ini yaitu Earning Per Share (EPS). 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat, mengumpulkan data-

data yang berkaitan tentang yang diteliti dan mengkaji data skunder yang berupa 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek 

Indonesia melalui Indonesia Capital Market Directory (ICMD) serta dari berbagai 

buku pendukung dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang 

diambil saat ini. 
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Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi Penelitian 

Populasi yang peneliti peroleh melalui situs adalah sebanyak 42 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2011-2014. Laporan keuangan perusahaan diperoleh sesuai 

publikasi Indonesia Capital Market Directory (ICMD) disitus resmi 

www.idx.co.id. 

Sampel Penelitian 

 Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling. Sampel yang sesuai dengan kriteria sampel 

sebanyak 13 perusahaan.  

 

Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

analisis statistik deskriptif data. Mengelola data dengan menggunakan SPPS versi 

21 sebelum menganalisis data yang sudah ada terlebih dahulu disajikan hasil 

statistik deskriptif data dari variabel independen.  

Melakukan Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 52 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 903,52305306 

Most Extreme Differences 

Absolute ,343 

Positive ,343 

Negative -,244 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,471 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
                               

Dari hasil output table di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

(Asymp. Sig 2-tailed) 0.000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 tidak diterima, yang 

berarti data residual tidak terdistribusi normal. Agar data residual terdistribusi 

normal maka diperlukan transformasi, tranformasi ini menggunakan logaritma 

natural (Ln). Model regresi diubah dalam bentuk semi-log yaitu sebelah kanan 

persamaan yaitu variable dependen diubah menjadi bentuk logaritma natural (Ln) 

http://www.idx.co.id/
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dan sebelah kiri persamaan tetap (Ghozali, 2013). Dengan persamaan seperti 

dibawah ini: 

Ln(Y) = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 52 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,19996509 

Most Extreme Differences 

Absolute ,164 

Positive ,164 

Negative -,096 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,180 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,124 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

 

Dari hasil output tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

(Asymp. Sig 2-tailed) 0.124. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 

dapat diterima, yang berarti data residual terdistribusi normal. 

 

Hasil Uji Normalitas Histogram 
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Grafik Normal Probability Plot 

 
Dilihat dari grafik diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa data distribusi 

normal karena histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal 

yang tidak menceng (skeweness) ke kiri maupun menceng ke kanan. Dan Pada 

grafik normal plot terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan menunjukkan 

bahwa data dalam distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

Uji Multikolonieritas 

                               Hasil Uji Multikolonieritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

DER ,226 4,420 

DAR ,129 7,724 

LDR ,496 2,018 

CR ,505 1,980 

NPM ,792 1,262 

a. Dependent Variable: LN_DER 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 



 
 

77 
 

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan hasil tidak ada variabel independen yang terdapat nilai tolerance 

kurang dari 0.10 dan hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF), 

menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang terdapat nilai VIF 

lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak 

adanya multikolinearitas. 

Uji Autokorelasi 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,732
a
 ,536 ,486 1,26350 2,071 

a. Predictors: (Constant), NPM, LDR, CR, DER, DAR 

b. Dependent Variable: LN_EPS 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan sebesar 2.071 nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai table dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, 

jumlah sampel (n) 52 dan jumlah variabel independen 5 (k=5). Dari table Durbin-

Watson dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson berada di antara batas bawah 

(dl) 1.309 dan batas atas (du) 1.818. Nilai Durbin-Watson 2.071 berada diatas 

nilai du = 1.818 dan kurang dari 4-1.818 (4-du), 1.818 < 2.071 < 2.182 maka 

dapat disimpulkan hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terjadinya 

autokorelasi dalam model regresi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,004 ,988  ,004 ,997 

DER -,138 ,191 -,219 -,720 ,475 

DAR 1,555 1,969 ,318 ,790 ,434 

LDR -,454 ,571 -,164 -,796 ,430 

CR ,181 ,223 ,166 ,813 ,420 

NPM 1,896 2,926 ,105 ,648 ,520 

a. Dependent Variable: absolut 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 
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Dari hasil uji diatas, menunjukkan DER (Debt To Equity Ratio) terhadap 

residual (Absolut), menghasilkan signifikansi 0.475. DAR (Debt to Asset Ratio) 

terhadap residual (Absolut), menghasilkan signifikansi 0.434. LDER(Long Term 

Debt To Equity Ratio) terhadap residual (Absolut), menghasilkan signifikansi 

0.430. CR (Current Ratio) terhadap residual (Absolut), menghasilkan signifikansi 

0.420. NPM (Net Profit Margin) terhadap residual (Absolut), menghasilkan 

signifikansi 0.520. Karena korelasi nilai residual (Unstandardized residual) 

dengan masing-masing variabel independen signifikansi korelasi lebih dari 0,05 

maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

          Scatterplot (Hasil Uji Heteroskedatisitas) 

 

Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas mauoun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Jika 

signifikan mengkorelasikan nilai residual (Unstandardized residual) dengan 

masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 

maka pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas dan jika signifikansi 

korelasi lebih dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Analisis Regresi Berganda 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

 

Berdasarkan table dapat dianalisis model regresi regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

Ln(EPS) = 0.704 + 0.355 DER + 1.677 DAR     0.506 LDER + 0.528 CR 

+29.301 NPM + e 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa : 

a. Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 0.704 menunjukkan bahwa jika variabel 

independen yaitu debt to equity ratio, debt to asset ratio, long tern debt to equity 

ratio, net perofit margin dan current ratio bernilai 0, maka earning per share 

(EPS) adalah sebesar 0.448. 

b. Koefisien regresi (β1) variabel Debt to equity ratio (DER) 

Besarnya koefisien regresi (β1) sebesar 0.355, nilai β1 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel earning per share 

(EPS) dengan variable debt to equity ratio (DER), yang artinya jika debt to equity 

ratio (DER) meningkat sebesar 1 satuan maka earning per share (EPS) akan 

meningkat sebesar 0.355 satuan. 

c. Koefisien regresi (β2) variabel Debt to asset ratio (DAR) 

Besarnya koefisien regresi (β2) sebesar 1.677, nilai β2 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel earning per share 

(EPS) dengan variable debt to asset ratio (DAR), yang artinya jika  debt to asset 

ratio (DAR) meningkat sebesar 1 satuan maka  earning per share (EPS)  akan 

meningkat sebesar 1.677 satuan. 

d. Koefisien regresi (β3) variabel Long term debt to equity ratio (LDER) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,704 1,483  ,475 ,637 

DER ,355 ,287 ,261 1,236 ,223 

DAR 1,677 2,955 ,158 ,567 ,573 

LDR -,506 ,857 -,084 -,591 ,558 

CR ,528 ,335 ,223 1,579 ,121 

NPM 29,310 4,391 ,753 6,676 ,000 
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Besarnya koefisien regresi (β3) sebesar -0.506 nilai β3 yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel earning per 

share (EPS) dengan variabel  Long term debt to equity ratio (LDER), yang artinya 

jika Long term debt to equity ratio (LDER) meningkat sebesar 1 satuan maka  

earning per share (EPS) akan menurun sebesar 0.506 satuan. 

e. Koefisien regresi (β4) variabel current ratio (CR) 

Besarnya koefisien regresi (β4) sebesar 0.528 nilai β4 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel earning per share 

(EPS) dengan variable current ratio (CR), yang artinya jika current ratio (CR) 

meningkat sebesar 1 satuan maka  earning per share (EPS) akan meningkat 

sebesar 0.528 satuan. 

f. Koefisien regresi (β5) variabel net profit margin (NPM) 

Besarnya koefisien regresi (β5) sebesar 29.310 nilai β5 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel earning per share 

(EPS) dengan variable net profit margin (NPM), yang artinya jika net profit 

margin (NPM) meningkat sebesar 1 satuan maka  earning per share (EPS) akan 

meningkat sebesar 29.310 satuan. 
 

Uji Hipotesis  

Uji Koefisien Determinasi  

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,732
a
 ,536 ,486 1,26350 

a. Predictors: (Constant), NPM, LDR, CR, DER, DAR 

b.Dependent Variable: LN_EPS 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 
 

Nilai Adjusted R Square, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 

0.486. Hal ini berarti bahwa variabel independen (debt to equity rasio, debt to 

asset rasio, long term debt to equity rasio, current rasio, dan net profit margin), 

mampu menjelaskan earning per share sebesar 48.6%. sedangkan sisanya sebesar 

51.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 84,974 5 16,995 10,646 ,000
b
 

Residual 73,436 46 1,596   

Total 158,410 51    

a. Dependent Variable: LN_EPS 

 b. Predictors: (Constant), NPM, LDR, CR, DER, DAR 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan hasil uji F pada table di atas, dapat dilihat Fhitungsebesar 

10.646 dan Ftable sebesar 2.42 dengan signifikansi 0.000.dengan demikian dapat 

diketahui bahwa Fhitung > Ftable (10.646 > 2.42) dengan signifikansi 0.000 <  0.05 

yang menunjukkan secara bersama-sama debt to equity rasio, debt to asset rasio, 

long term debt to equity rasio, current rasio, dan net profit margin berpengaruh 

terhadap earning per share. 

Uji signifikan Parameter Individual (Uji satistik t) 

 

Dari ke lima variable independen yang dimasukkan ke dalam model 

regresi dapat dilihat bahwa variabel DER, DAR, LDER, CR tidak berpengaruh 

terhadap EPS. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig-nya yang lebih besar dari 0.05. 

Sedangkan NPM nilai Sig-nya < 0.05. Artinya variable NPM tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap EPS. 

 

 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,704 1,483  ,475 ,637 

DER ,355 ,287 ,261 1,236 ,223 

DAR 1,677 2,955 ,158 ,567 ,573 

LDR -,506 ,857 -,084 -,591 ,558 

CR ,528 ,335 ,223 1,579 ,121 

NPM 29,310 4,391 ,753 6,676 ,000 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Debt to equity ratio(DER) terhadap earning per share(EPS) 

Peningkatan dan penurunan penggunaan hutang untuk membiayai ekuitas 

tidak akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Hasil ini tidak sesuai dengan landasan teori yang diungkapkan oleh Harahap 

(2010:303) menyatakan bahwa debt to equity ratio yang tinggi berarti perusahaan 

memiliki tingkat hutang yang tinggi dan beban tetap yang tinggi. 

2. Pengaruh debt to asset ratio (DAR) terhadap earning per share(EPS) 

pembiayaan asset yang dilakukan dengan hutang tidak memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diukur 

dari besarnya earning per share. Peningkatan maupun penurunan penggunaan 

hutang untuk membiayai asset tidak akan mempengaruhi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

 

3. Pengaruh long term debt to equity ratio(LDER) terhadap earning per 

share(EPS) 

pembiayaan ekuitas  yang dilakukan dengan  hutang jangka panjang tidak 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

yang diukur dari besarnya earning per share . Hasil penelitian ini berbeda dengan 

teori yang di ungkapkan oleh Hery (2015) yang menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi earning per share adalah financial leverage, yaitu 

debt to equity ratio, debt to asset ratio dan long term to equity ratio. 
 

4. Pengaruh current ratio (CR) terhadap earning per share(EPS) 

Current ratio menjelaskan tentang kemampuan asset lancar perusahaan 

untuk menutupi hutang lancar yang akan jatuh tempo. Hasil penelitian ini 

menunjukkan current ratio tidak berpengaruh terhadap EPS, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan  laba yang 

diukur dari besarnya earning per share pada perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar pada periode 2011-2014 tidak dipengaruhi besar atau 

kecilnya kemampuan pembiayaan asset lancar perusahaan dalam menutupi  

hutang lancar.  

 

5. Pengaruh net profit margin  (NPM) terhadap earning per share(EPS) 

Semakin tinggi net profit margin  maka earning per share akan semakin 

tinggi. Begitupun sebaliknya semakin munurun net profit margin maka earning 

per share akan semakin rendah. Net profit margin merupakan perbandingan 

antara laba bersih dengan penjualan. Apabila kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih atas penjualan semakin meningkat maka hal ini akan 
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berdampak pada meningkatnya pendapatan yang akan di terima oleh para 

pemegang saham (Rahman, 2015:78). 

 

6. Pengaruh debt to equity rasio, debt to asset rasio, long term debt to equity 

rasio, current rasio, dan net profit margin terhadap earning per share. 

Berdasarkan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 10.646 dengan 

signifikansi 0.000. Yang berarti bahwa debt to equity rasio, debt to asset rasio, 

long term debt to equity rasio, current rasio, dan net profit margin berpengaruh 

terhadap earning per share.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitiaan pada bab sebelumnya, sehingga dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Debt to equity rasio (DER) tidak berpengaruh terhadap earning per share 

pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2014. 

2. Debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap earning per share pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014. 

3. Long term debt to euity ratio tidak berpengaruh terhadap earning per 

share pada perusahaan manufaktur  sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

4. Current ratio tidak berpengaruh terhadap earning per share pada 

perusahaan manufaktur  sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014. 

5. Net profit margin berpengaruh terhadap earning per share pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2014. 

6. Secara simultan Debt to equity ratio, debt to asset ratio, long term debt to 

equity ratio, current ratio, net profit margin terhadap earning per share 
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pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor  

Bagi investor disarankan untuk berhati-hati dalam memutuskan sumber 

pendanaan dari hutang. Pendanaan dari hutang dapat dipilih dengan syarat jika 

perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar sehingga dapat 

menutupi hutang-hutang perusahaan. Hal tersebut menjadi pertimbangan supaya 

investasi yang dilakukan memberikan tingkat keuntungan yang maksimal dan 

untuk meminimalisir terjadinya risiko investasi. Bagi calon investor disarankan 

untuk melakukan analisis terhadap financial leverage, net profit margin dan 

current ratio berkaitan dengan tingkat earning per share, karna besarnya earning 

per share yang diperoleh perusahaan mencerminkan tingkat pengembalian yang 

di terima oleh investor. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan sehingga 

dapat meningkatkan distribusi data yang lebih baik. Peneliti juga 

mempertimbangkan variabel-variabel yang  diduga mempengaruhi eraning per 

share agar hasil yang didapat lebih baik dan menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor, sehingga 

menghasilkan informasi yang lebih mendukung. 
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