
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

Tahun 2017 Tentang Penyajian Laporan Keuangan dalam (Sudiarti & Juliarsa, 

2020) Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dalam suatu entitas 

sangat memiliki pengaruh pada informasi manajemen, yang mana pada setiap 

periode akuntansi laporan keuangan harus disampaikan guna mengetahui 

bagaimana perkembangan entitas baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran, 

serta posisi keuangan yang lainnya di mana saling behubungan dengan informasi 

keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2017:6) Dalam pengertian yang sederhana 

laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dalam praktiknya 

laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus 

dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Menurut Farah 

Margaretha (2011:20) Laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan 

gambaran akuntansi  atas operasi serta posisi keuangan perusahaan. Menurut Toto 

Prihadi (2019:4) Ada empat jenis laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan: 

1. Laporan posisi keuangan (neraca) yang menggambarkan posisi keuangan 

berupa aset, utang, dan ekuitas (modal) pada satu saat. 



 

 

2. Laporan laba-rugi yang menggambarkan kinerja yang tercermin dari laba, 

yaitu selisih pendapatan dan biaya selama satu periode. 

3. Laporan arus kas yang memberikan gambaran bagaimana perusahaan 

memperoleh dan menggunakan kas dari aktivatas operasi, investasi, dan 

pendanaan selama satu periode. 

4. Laporan perubahan ekuitas yang berisi perubahan ekuitas yang berasal dari 

kinerja internal berupa laba dan pembagian deviden, serta pengaruh dari 

perubahan komposisi setoran modal. 

 Menurut Najmudin (2011:64) Tujuan dari laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Dengan adanya laporan keuangan suatu perusahaan, maka pengguna 

laporan keuangan akan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara 

menyeluruh. Dalam hal ini tentunya laporan keuangan tidak cukup dengan dibaca 

saja, tentunya pengguna harus dapat mengerti dan memahami mengenai posisi 

keuangan saat ini, dengan cara melakukan analisis keuangan. 

1.1.2 Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan data dan penilaian yang 

relevan, maka akan terlihat kondisi keuangan perusahaan. Manajemen perlu 

mengetahui mengenai perkembangan keadaan investasi dalam perusahaan serta 

hasil-hasil yang telah dicapai selama periode yang dianalisis seperti total harta, 



 

 

kewajiban, dan modal yang dimiliki.Serta akan diketahui jumlah pendapatan dan 

biaya yang diterima dan dikeluarkan, sehingga dapat diketahui laba atau rugi yang 

diterima perusahaan selama periode tertentu. 

 Menurut Kasmir (2017:66) Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti, 

sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan 

analisis terhadap laporan keuangan tersebut. Tujuan utama dilakukannya analisis 

laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat 

ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan 

keuangan secara mendalam, maka akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai 

target yang direncanakan sebelumnya atau tidak. 

 Hasil analisis laporan keuangan juga tentunya akan memperlihatkan 

mengenai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini 

tentunya manajemen akan memperbaiki kelemahan tersebut, serta mempertahankan 

atau meningkatakan kekuatan yang ada. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan 

yang ada, maka akan menggambarkan kinerja manjemen. Sehingga  akan ada 

perencanaan serta pengambilan keputusan yang tepat untuk apa yang harus 

dilakukan kedepannya. 

 Menurut Kasmir (2017:68) Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai 

pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa 

tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan yaitu: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode. 



 

 

2. Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat 

ini. 

4. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen apakah perlu penyegaran 

atau tidak 

Salah satu alat analisis keuangan yang paling sering digunakan adalah rasio 

keuangan, maka pada penelitian ini penulis menggunakan analisis rasio keuangan 

untuk menganalisis laporan keuangan PT AKR Corporindo Tbk. 

1.1.3 Analisis Rasio Keuangan 

 Menurut Kasmir (2017:104) Rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara 

satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar 

komponen yang ada di antara laporan keuangan Kemudian angka yang 

diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam  satu periode maupun beberapa 

periode Hasil dari rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen apakah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu rasio 

keuangan digunakan juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam 

memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif.  

 Hasil dari kinerja yang dihasilkan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

dalam hal-hal yang dapat dilakukan ke depan agar knerja manajemen dapat 



 

 

ditingkatkan. Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja perusahaan. Menurut J Fred Weston  dalam Kasmir (2017:106) Terdapat 6 

bentuk rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. 

1.1.4 Current Ratio 

 Pada umumnya yang pertama kali di perhatikan oleh seorang analsisis 

keuangan yaitu tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan, apakah perusahaan 

tersebut dapat membayar hutangnya yang akan jatuh tempo. Menurut Fred Weston 

dalam Kasmir (2017:129) Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk 

mengukur tingkat likuidnya suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 

membandingan komponen yang ada pada neraca yaitu total aktiva lancar dengan 

passiva lancar. Rasio ini menunjukan berapa kali kewajiabn utang jangka pendek 

suatu perusahaan dapat ditutupi oleh kas dan aset lancar lainnya. Apabila suatu 

perusahaan mampu memenuhi kewajibanya dapat dikatakan perusahan tersebut 

likuid, tetapi sebaliknya jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiabn maka 

dapat dikatakan perusahaan tersebut ilikuid. Semakin tinggi rasio likuiditas pada 

perusahaan maka semakin tingi pula tingkat keselamatam yang dimiliki perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Terdapat empat jenis rasio likuiditas 

yang umumnya digunakan yaitu  rasio lancar, rasio cepat,  rasio kas, dan rasio 

perputaran kas. 



 

 

 Menurut Kasmir (2017:134) Current Ratio merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau 

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata 

lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka 

pendek yang segera jatuh tempo. Current Ratio dapat juga dikatakan sebagai bentuk 

untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. 

 Menurut Kasmir (2017:135) Nilai Current Ratio yang rendah menandakan 

bahwa perusahaan kekurangan modal dalam memenuhi utang. Namun apabila 

Current Ratio terlampau tinggi, kondisi ini tidak selalu menunjukkan perusahaan 

tersebut dalam kondisi yang baik, perusahaan mungkin tidak mempergunakan aset 

lancar dengan efisien.  

2.1.4.1 Unsur-unsur Current Ratio 

 Dalam perhitungan rasio lancar dilakukan dnegan membandingkan total 

aktiva lancar dan total utang lancar, maka unsur dari Current ratio adalah Current 

Asset dan  Current Libilities. 

 Menurut Farah Margaretha (2011:10) Current Asset adalah uang kas dan 

aktiva lainnya, yang diharapkan dapat dicairkan atau ditukarkan menjadi uang 

tunai, dijual, atau dikonsumsi dalam periode berikutnya. Menurut Kasmir 

(2017:134) Curent Asset merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang 

dalam waktu singkat. Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat 

berharga, piutang, sediaan, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus 

diterima, pinjaman yang diberikan, dan aktiva lancar lainnya. 



 

 

 Menurut Farah Margaretha (2011:11) Curent Liabilities adalah kewajiban 

keuangan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Menurut Kasmir (2017:134) 

Current Liabilities merupakan kewajiaban  perusahaan jangka pendek. Artinya 

utang ini harus segera dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Komponen 

utang lancar terdiri dari utang dagang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang 

gaji, utang pajak, utang deviden, biaya diterima dimuka, utang jangka panjang yang 

sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya.  

2.1.4.2 Rumus Perhitungan Current Ratio 

 Current Ratio digunkan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan 

aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera 

jatuh tempo. Menurut I Made Sudana (2015:24) Adapun rumus untuk menghitung 

Current Ratio: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜(𝐶𝑅) =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑥 100% 

 Semakin besar Current Ratio suatu perusahaan berarti semakin baik 

perusahaan dalam mengelola aktiva lancarnya untuk menutupi utang jangka 

pendek, tetapi sebaliknya jika Current Ratio suatu perusahaan semakin rendah, 

maka perusahaan tidak mampu dalam menutupi utang jangka pendeknya. Namun, 

apabila hasil Current Ratio terlalu tinggi melebihi batas optimal, belum tentu 

kondisi perusahaan dalam keadaan baik, hal ini mungkin menunjukan adanya 

masalah dalam pengelolaan dana perusahaan sehingga terdapat dana yang 

menganggur. 

 Ketika Current Ratio pada perusahaan 1:1 atau 100%  berarti aktiva lancar 

dapat menutupi semua hutang lancar, tetapi dengan begitu perusahaan tidak dapat 



 

 

memenuhi biaya operasional sehari-hari. Menurut Kasmir (2017:135) Dalam 

praktiknya sering kali dipakai bahwa Current Ratio dengan standar 200% (2:1) 

terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi 

suatu perusahaan.  

2.1.4.3 Manfaat Current Ratio 

 Menurut Kasmir dalam (Gunawan, 2020) Analisis Current Ratio memiliki 

banyak manfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan. Adapun 

manfaat Current Ratio adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang 

yang segala jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk 

membayar kewajiban yang sudah pada waktunya dibayar sesuai jadwal 

batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal bulan tertentu).  

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban 

yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, 

dibandingkan dengan total aktiva lancar.  

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau 

piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi persediaan dan piutang yang 

dianggap likuiditas lebih rendah.  

4. Untuk mengukur atau untuk membandingkan antar jumlah persediaan yang 

ada dengan modal perusahaan.  

5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 



 

 

utang.  

6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan kas dan hutang.  

7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu 

dengan membandingkannya untuk seberapa periode.  

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing 

komponen yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar.  

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, 

dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 

 Dapat disimpulkan bahwa manfaat mengetahui Current Ratio adalah untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang segera jatuh tempo 

dan sebagai tolak ukur perencanaan untuk memperbaiki serta meningkatkan 

perusahaan. 

1.1.5 Earning Per Share 

 Menurut Kasmir (2017:196) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manejemn suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 

 Untuk mengukur rasio profitabilitas dilakukan dengan membandingkan 

antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan 

keuangan neraca dan laba rugi. Hasil dari pengukuran rasio ini dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi kinerja manaejemn apakah sudah sesuai dengan target. Jika 

sesuai dengan apa yang telah di targetkan maka dapat dikatakan kinerja manajemen 



 

 

perusahaan tersebut bagus, sebaliknya jika tidak dapat mencapai target yang telah 

ditentukan, maka dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk periode yang akan 

datang. Dengan adanya hal demikian, rasio ini sering disebut salah satu alat ukur 

kinerja manajemen. Selain itu rasio profitabilitas digunakan oleh investor dan 

kreditur untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan 

besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang 

kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya 

sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. 

 Menurut Kasmir (2017:207) Earning per share atau disebut juga rasio nilai 

buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum 

berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, 

kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat 

pengembaliannya tinggi. 

Dari pengertian Earning Per Share diatas dapat disimpulkan bahwa 

Earning Per Share merupakan tingkat keuntungan bersih untuk setiap lembar 

saham. Semakin tinggi rasio ini maka menunjukan bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. 

Earning Per Share dapat dijadikan informasi untuk investor atas saham 

suatu perusahaan apakah saham tersebut memiliki keuntungan yang besar atau 

tidak. 

 

 



 

 

2.1.5.1 Unsur-unsur Earning Per Share 

 Earning Per Share diukur dengan membandingkan laba setelah pajak 

(earning after tax) dengan jumlah saham beredar. Berdasarkan hal tersebut, maka 

unsur Earning Per Share adalah laba setelah pajak (earning after tax) dan jumlah 

saham beredar. Adapun yang dimaksud dengan laba setelah pajak (earning after 

tax) merupakan penghasilan bersih yang diperoleh oleh perusahaan setelah 

dikurangi pajak penghasilan. Sedangkan jumlah saham yang beredar adalah jumlah 

saham yang diedarkan perusahaan yang diperdagangkan melalui bursa efek ataupun 

pasar modal. 

2.1.5.2 Rumus Perhitungan Earning Per Share 

 Menurut  Brigham dan Houston (2006:201) Untuk mengetahui perhitungan 

Earning Per Share dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

 Menurut (Nurvita & Budiarti, 2019) Rasio yang rendah berarti manajemen 

belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang 

tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Setiap investor tentunya 

menginginkan Earning Per Share yang tinggi, tingginya Earning Per Share 

mengindikasikan bahwa perusahaan mampu untuk menghasilkan keuntungan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio Earning Per Share maka 

semakin baik, begitupun sebaliknya. 

 



 

 

2.1.5.3 Manfaat Earning Per Share 

 Menurut Kasmir (2017:197) Earning Per Share merupakan salah satu jenis 

rasio profitabilitas. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, 

maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:   

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri.  

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri.   

Sedangkan manfaat profitabilitas yang diperoleh adalah untuk : 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode.  

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 



 

 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri 

1.1.6 Price Earning Ratio 

 Rasio nilai pasar adalah indikator untuk mengukur mahal murahnya saham, 

dan membantu investor untuk mencari saham yang memiliki potensi keuangan yang 

memiliki deviden besar. Menurut Farah Margaretha (2011:27) Rasio nilai pasar 

merupakan rasio yang menghubungkan Harga Saham perusahaan dengan labanya 

dan dengan nilai buku perusahaan. Rasio ini memeberi indikasi kepada manajemen 

mengenai pendapat investor tentang prestasi perusahaan di masa lalu dan 

prospeknya di masa mendatang. Salah satu rasio penilaian pasar adalah Price 

Earning Ratio. 

 Menurut Harmono dalam (Sebastian et al., 2020) Price Earning Ratio 

adalah nilai harga per lembar saham, indikator ini secara praktis telah diaplikasikan 

dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan menjadi bentuk standar 

pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia. Adapun menurut Fahmi 

Irham dalam (Sebastian et al., 2020) menyatakan bagi para investor semakin tinggi 

Price Earning Ratio maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami 

kenaikan. Dengan begitu Price Earning Ratio (ratio harga terhadap laba) adalah 

perbandingan antara Market Price Per Share (harga pasar per lembar saham) 

dengan Earning Per Share (laba per lembar saham). 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Price Earning 

Ratio merupakan analisis yang digunakan oleh investor ataupun calon investor 

untuk mengestimasi mengenai nilai saham.  



 

 

2.1.6.1 Unsur-unsur Price Earning Ratio 

Unsur-unsur yang terdapat pada Price Earning Ratio adalah harga pasar per 

saham dan laba per lembar saham. 

Harga pasar per saham merupakan kata lain dari Harga Saham, Harga 

Saham merupakan harga yang ada pada bursa pada waktu tertentu. Harga Saham 

dapat berubah naik ataupun turun dalam waktu yang singkat. Harga Saham dapat 

berubah dalam hitungan menit bahkan detik, hal ini dikarenakan adanya permintaan 

dan penawaran antara pembeli dan penjual saham.  

Laba per lembar saham atau Earning Per Share merupakan tingkat 

keuntungan bersih untuk setiap lembar saham. Semakin tinggi rasio ini maka 

menunjukan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham. 

2.1.6.2 Rumus Perhitungan Price Earning Rasio 

 Adapun rumus Price Earning Ratio Menurut Farrah Margaretha (2011:27): 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 
 

 Perusahaan yang memiliki tingkat Price Earning Ratio yang tinggi biasanya 

merupakan perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, hal ini 

menunjukan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan laba dimasa yang akan 

datang. Sebaliknya perusahaan yang memiliki tingkat Price Earning Ratio yang 

rendah memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah.  

 



 

 

2.1.6.3 Manfaat Price Earning Rasio 

 Menurut Prastowo (2002:96) Kegunaan Price Earning Ratio adalah untuk 

melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh 

Earning Per Share. Price Earning Ratio menunjukan hubungan antara pasar saham 

biasa dengan Eraning Per Share. Makin besar Price Earning Ratio suatu saham 

tersebut akan semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. Angka 

rasio ini biayasanya digunakan investor untuk memprediksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa yang akan datang.  

2.1.7 Saham 

 Dipasar modal terdapat beberapa surat-surat berharga yang diperdagangkan, 

saham adalah surat berharga yang paling banyak dikenal dan digunakan untuk 

menarik dana dari masyarakat. 

 Menurut Joko Salim (2010:5) Saham adalah bentuk pernyataan modal 

dalam sebuah perusahaan. Menurut Sri Handini (2020:40) Saham adalah tanda  

bukti pernyataan kepemilikan  modal dana pada suatu perusahaan, saham adalah 

kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, ssnama perushaan dan diikuti 

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, dan saham 

juga dapat disebut sebagai persediaan yang siap untuk dijual. Menurut Veithzal 

Rivai (2013:147) Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan 

pemilik perusahaan dan yang menerbitkan kertas tersebut merupakan pemilik 

perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 



 

 

 Berdasarkan pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa saham adalah 

bukti pernyataan kepemilikan modal dalam sebuah perusahaan, yang berbentuk 

kertas dan didalamnya tercantum, nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti 

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. 

2.1.7.1 Jenis-jenis Saham 

 Menurut Veithzal Rivai (2013:147) Saham memiliki jenis yang bervariasi. 

Setiap kelompok juga memiliki ciri khusus. Jenis saham dapat dikelompokan 

berdasarkan jenis-jenis berikut ini: 

1. Jenis Saham  Berdasarkan Kapitalisasinya 

 Kapitalisasi pasar adalah nilai saham yang dihitung atas hasil 

perkalian jumlah saham dengan harga pasar dari saham itu sendiri. 

a. Saham berkapitalisasi besar (big market capitalization), yaitu 

saham-saham yang mempunyai kapitalisasi pasar di atas Rp 1 

triliun. 

b. Saham berkapitalisasi menengah (medium market capitalization) , 

yaitu saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp 100 

miliar sampai dengan kurang dari Rp 1 triliun. 

c. Saham berkapitalisasi kecil (small market capitalization), yaitu 

saham yang kapitalisasi pasarnya jurang dari Rp 100 miliar. 

2. Jenis Saham Berdasarkan Fundamentalnya 

 Saham dapat dikelompokan dengan cara mengaitkan fundamental 

perusahaan maupun situasi ekonomi yang sedang berlangsung. 



 

 

a. Saham unggulan (blue chips), saham dalam kelompok ini adalah 

saham-saham yang secara nasional dikenal mempunyai historis 

yang kuat dan bagus.  

b. Saham bertumbuh (growth stocks), saham ini memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dari pertumbuhan 

beberapa tahun sebelumnya.  

c. Saham-saham siklikal (cyclical stocks), saham ini memberikan 

tingkat pengembalian lebih baik dari perubahan tingkat 

pengembalian pasar secara keseluruhan. 

d. Saham-saham bertahan (defensive stocks), ciri saham-saham ini 

adalah tetap stabil selama periode resesi. 

e. Saham spekulatif (speculative stocks), ciri saham ini adalah 

perusahaan-perusahaan ini beroperasi dengan kegiatan yang 

memiliki risiko usaha tinggi, tetapi memiliki kemungkinan 

memperoleh keuntungan besar. 

f. Saham pendapatan (income stocks), saham pendapatan adalah 

saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rat pendapatan. 

g. Saham bertumbuh emerging (emerging growth stock), saham 

bertumbuh emerging adalah saham yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan kuat 

meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. 

 

 



 

 

3. Jenis Saham Berdasarkan Kepemilikan 

a. Saham atas tunjuk (bearer stock), pada saham ini, nama pembeli 

tercantum dalam setifikat saham. 

b. Saham atas nama (registered stock), jenis saham ini memberikan hak 

kepada siapa saja yang memegang sertifikat saham ini sebagai 

pemilik saham serta secara hukum tidak memerlukan endorsment. 

4. Jenis Saham Berdasarkan Hak Tagihan 

a. Saham biasa (common stock), saham biasa merupakan yang paling 

dikenal masyarakat. Diantara emiten, saham biasa juga merupakan 

yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. 

b. Saham preferen (preferred stock), saham preferen merupakan 

gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga 

bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. 

5. Jenis Saham Lainnya 

a. Saham second liner, saham second liner merupakan saham yang 

memiliki frekuensi lebih kecil dari saham blue chip. Saham dalam 

kategori ini memiliki kapasitalisasi pasar 1-5 triliun. 

b. Saham tidur/third liner, jenis saham ini merupakan saham yang 

sangat jarang ditransaksikan (tidak likuid atau tidak aktif) dan 



 

 

berkapitalisasi kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah saham yang 

dicatatkan terlalu sedikit. 

2.1.7.2 Keuntungan dan Resiko Pembelian Saham 

 Saham merupakan pernyataan modal oleh seorang investor pada suatu 

perusahaan. Setiap investor tentunya ingin mendapatkan keuantungan atas 

investasinya. Terdapat dua keuntungan yang dapat diperoleh seorang investor 

dengan membeli atau memiliki saham yaitu: 

1. Deviden, merupakan keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan penerbit 

saham atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Deviden yang 

diberikan dapat berupa deviden saham atau deviden tunai. Deviden saham 

merupakan deviden berupa sejumlah saham, sehingga saham yang dimiliki 

oleh pihak yang menanamkan modal bertambah dengan adanya pembagian 

deviden saham tersebut. Adapun deviden tunai merupakan pemberian 

deviden berupa uang tunai.  

2. Capital Gain, merupakan selisis antara harga beli dan harga jual saham. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan pada saham di 

pasar sekunder. Biasanya seorang investor dengan orientasi jangka pendek 

mengejar capital gain. 

 Adapun resiko yang sering dihadapi oleh pemegang saham adalah sebagai 

berikut : 

1. Capital Loss, ketika melakukan aktivitas perdagangan saham, investor tidak 

selalu mendapatkan keuntungan atas saham yang dijualnya (capital gain). 

Terkadang investor menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari 



 

 

harga beli, hal itu menyebabkan investor mengalami capital loss. Untuk 

menghindari potensi kerugian yang besar seiring dengan turunnya Harga 

Saham, seorang investor rela untuk menjual sahamnya dengan harga yang 

rendah. 

2. Tidak Mendapat Deviden, perusahaan akan membagikan deviden jika dapat 

menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat 

membagikan deviden jika mengalami kerugian.  

3. Saham di-delist dari bursa, jika perusahaan di-delist dari bursa, itu 

merupakan suatu resiko yang dihadapi oleh para investor. Perusahaan yang 

di-delist dari bursa, umumnya karena kinerja yang buruk, seperti tidak 

pernah diperdagangkan, mengalami kerugian dalam beberapa tahun, tidak 

membagikan deviden secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan 

berbagai kondisi lain sesuai dengan peraturan dari bursa. 

2.1.7.3 Harga Saham 

Harga Saham merupakan harga yang ada pada bursa pada waktu tertentu. 

Harga Saham dapat berubah naik ataupun turun dalam waktu yang singkat. Harga 

Saham dapat berubah dalam hitungan menit bahkan detik, hal ini dikarenakan 

adanya permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual saham. Harga Saham 

akan cenderung naik jika kelebihan permintaan, sedangkan Harga Saham akan 

cenderung turun ketika kelebihan penawaran.  

 Menurut (Rarindra & Saputra, 2020) Harga Saham merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan, jika Harga Saham suatu perusahaan 

selalu mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor menilai bahwa 



 

 

perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya. Dalam suatu perusahaan yang 

telah go public sangat penting bagi mereka untuk mengetahui pergerakan saham 

yang terjadi berapapun besar kecilnya pergerakan tersebut, karena semakin 

meningkat nilai saham suatu perusahaan maka akan semakin menarik minat 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut  

2.1.7.4 Jenis-jenis Harga Saham 

 Adapun jenis-jenis Harga Saham menurut Widoatmojo (2005:54) adalah 

sebagai berikut:  

1. Harga Nominal, harga yang tecantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham 

karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

2. Harga Perdana, merupakan harga pada waktu Harga Saham tersebut dicatat 

dibursa efek. Harga Saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh 

penjamin emisi (underwrite) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui 

berapa Harga Saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya 

untuk menentukan harga perdana.  

3. Harga Pasar, jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi 

kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu 

dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat 

dibursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi, 

harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang 

benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi 



 

 

di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan 

perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau 

media lain adalah harga pasar. 

4. Harga Pembukaan, adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli 

pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa 

dibuka sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan 

yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga 

pembukaan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar 

mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.  

5. Harga Penutupan, adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada 

saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat 

akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada 

kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga 

penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap 

menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.  

6. Harga Tertinggi, adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari 

bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali 

tidak pada harga yang sama. 

7. Harga Terendah, adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari 

bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi atas suatu saham lebih 

dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah 

merupakan lawan dari harga tertiggi.  

8. Harga Rata – Rata, merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah. 



 

 

2.1.7.5 Penilaian Harga Saham 

 Pada umumnya dalam penilaian saham terdapat tiga jenis nilai yaitu: 

1. Nilai Buku, merupakan nilai yang dihitung berdasarkan dengan pembukuan 

perusahaan dari penerbit saham. 

2. Nilai Pasar, merupakan  nilai saham di pasar, yang ditunjukan oleh Harga 

Saham perusahaan di pasar. 

3. Nilai Intrinsik saham, merupakan nilai saham yang sebenarnya terjadi 

dipasar. 

 Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai 

informasi dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam membeli atau 

menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar 

saham yang bersangkutan. Jika nilai pasar suatu saham tertentu lebih tinggi dari 

nilai intrinsiknya,berarti saham tersebut tergolong mahal (overvalued). Begitu pula 

sebaliknya, jika nilai pasar suatu saham tertentu lebih rendah dari nilai intrinsiknya, 

berarti saham tersebut tergolong murah (undervalued).  

 Pedoman yang dipergunakan dalam membandingkan antara nilai intrinsik 

saham dengan harga pasar saham saat ini menurut Suad Husnan (2009: 282) adalah 

sebagai berikut:  

1. Apabila NI > harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai undervalued 

(harganya terlalu rendah) dan seharusnya dibeli atau ditahan apabila saham 

tersebut telah dimiliki.  

2. Apabila NI < harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai overvalued 

(harganya terlalu mahal) dan seharusnya saham yang dimiliki harus dijual.  



 

 

3. Apabila NI = harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar 

harganya dan berada dalam kondisi keseimbangan. 

2.1.7.6 Analisis Saham 

 Menurut Indriyo Gitosudarmo & Basri (2002:268) analisis terhadap saham 

dapat dilakukan dengan dua analisis yaitu: 

1. Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data 

atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses 

permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara 

keseluruhan. Analisis ini menggunakan data yang sudah dipublikasikan 

serta faktor-faktor lain yang sasarannya adalah ketepatan waktu dalam 

memprediksi pergerakan harga jangka pendek suatu saham maupun 

indikator pasar.  

2. Analisis fundamental didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham 

memiliki nilai instrinsik. Nilai instrinsik merupakan nilai nyata suatu saham 

yang ditentukan oleh beberapa faktor fundamental perusahaan penerbit 

saham. 

2.1.7.7 Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Menurut Sri Handini (2020:46) ada beberapa kondisi dan situasi yang 

menentukan suatu saham itu akan mengalami fluktuasi yaitu: 

1. Kondisi makro dan mikro ekonomi. 

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan 

usaha), seperti membuka kantor cabang (brand offer), kantor calon 



 

 

pembantu (sub brand office) baik yang dibuka di domestik maupun luar 

negeri. 

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba. 

4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana 

dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan. 

5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap 

waktunya. 

6. Resiko sistematis, yaitu suatu bentuk resiko yang terjadi secara menyeluruh 

dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat. 

7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal 

jual beli saham. 

2.1.8 Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini merupakan beberapa penelitian mengenai Current Ratio, 

Earning Per Share, Price Earning Ratio, dan Harga Saham yang telah terlebih 

dahulu dilakukan sebelumnya, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No Penulis/Tahun/ 

Judul 

Hasil Persamaan Perbedaan Sumber 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Christoper Eric 

(2021). 

“Pengaruh ROA, 

DER, dan EPS 

Terhadap Harga 

Saham Perusahaan 

Pertambangan 

(Sektor Industri 

Batubara) yang 

Terdaftar di BEI Pada 

Tahun 2016-2018.” 

Secara Parsial EPS memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham, 

sedangkan DER dan ROA 

secara parsial tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

Secara Simultan ROA,DER, 

dan EPS memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Harga 

Saham. 

-EPS 

-Harga 

Saham 

-ROA 

-DER 

Jurnal 

Manajeme

n Bisnis 

Vol.5 

No.1 

2. Nabila Kurnia 

Ilmilia, Budi 

Wahono, dan Moh 

Rizal (2020). 

“Pengaruh EPS dan 

Nilai Tukar Terhadap 

Harga Saham (Studi 

Kasus pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Sub 

Sektot Makanan dan 

Minuman Periode 

2014-2018).” 

Secara Parsial dan Simultan 

EPS dan Nilai Tukar 

memiliki pengaruh 

Terhadap Harga Saham. 

-EPS 

-Harga 

Saham 

-Nilai Tukar Jurnal 

Ilmiah 

Riset 

Manajeme

n Vol.9 

No.7 

3. Putri Hermawati dan 

Wahyu Hidayat 

(2016) 

“Pengaruh EPS, PER, 

DER,ROA, dan ROE 

terhadap Harga 

Saham Studi Kasus 

pada Perusahaan Go 

Public Sektor 

Property dan Real 

Estate yang Terdaftar 

di BEI Tahun 2010-

2014” 

Secara Parsial EPS, ROA, 

dan ROE berpengaruh 

signifikan terhadap Harga 

Saham, sedangkan PER dan 

DER tidak berpengaru 

signifikan terhadap Harga 

Saham. 

Secara Simultan EPS,PER, 

DER,ROA, dan ROE 

berpengaruh signfiikan 

terhadap Harga Saham. 

-EPS 

-PER 

-Harga 

Saham 

-ROA 

-DER 

ROE 

Jurnal 

Ilmu 

Administr

asi Bisnis 

Vol.5 

No.3 

4. Rondonuwu Ester 

Faleria, Linda 

Lambey, dan Stanley 

Kho Walandouw 

(2017) 

“Pengaruh CR, NPM, 

dan EPS Terhadap 

Harga Saham di BEI 

(Studi Kasus pada 

Sub Sektor Food and 

Bacerages)” 

Secara Parsial dan Simultan 

CR,NPM, dan EPS tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

-EPS 

-CR 

-Harga 

Saham 

-NPM Jurnal 

Riset 

Akuntansi 

Vol.12 

No.2 

 



 

 

 

 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5. Hade Chandra 

Batubara dan Nadia 

Ika Purnama (2018) 

“Pengaruh CR dan 

ROE Terhadap Harga 

Saham pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI” 

Secara Parsial dan Simultan 

CR dan ROE berpengaruh 

signifikan terhadap Harga 

Saham. 

-CR 

-Harga 

Saham 

-ROE Jurnal 

Riset 

Finansial 

Bisnis 

Vol.2 

No.2 

6. Vera Ch O Manopo, 

Bernhard Tewai, dan 

Arrazi Bin Hasan Jan 

(2017) 

“Pengaruh CR,DER, 

ROA, dan NPM 

Terhadap Harga 

Saham Pada 

Perusahaan Food and 

Baverages yang 

Terdaftar di BEI 

Periode 2013-2015.” 

Secara Parsial CR dan DER 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

Harga Saham, ROA 

berpengaruh positif dan 

signifikan, dan NPM 

berpengaruh negatif dan 

signifikan. 

Secara Simultan CR,DER, 

ROA,dan NPM berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham. 

-CR 

-Harga 

Saham 

-DER 

-ROA 

-NPM 

Jurnal 

EMBA 

Vol.5 

No.2 

7. Josephine Punky NS 

dan Sunartiyo (2020) 

“Pengaruh CR dan 

DER Terhadap Harga 

Saham PT Indosat 

Tbk.” 

Secara Parsial CR 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham, 

sedangkan DER tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

Secara simultan CR dan 

DER berpengrauh 

Signifikan terhadap Harga 

Saham 

-CR 

-Harga 

Saham 

-DER Jurnal 

Manajeme

n Bisnis 

Krisnadwi

payan 

Vol.8 

No.3 

8. Soleh Rosyad dan 

Aan Nurhadi (2020) 

“Pengaruh PER dan 

Laba Bersih 

Terhadap Harga 

Saham pada 

Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI” 

Secara Parsial dan Simultan 

PER dan Laba Bersih 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

-PER 

-Harga 

Saham 

-Laba Bersih The Asia 

Pasific 

Journal 

Managem

ent 

Studies 

9. Cristine Prestarika 

Lukito dan Priski 

Setiawan (2020) 

“Pengaruh EPS dan 

ROA terhadap Harga 

Saham Pada PT 

Sepatu Bata 

Indonesia Tbk.” 

 

Secara Parsial EPS tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham, 

sedangkan ROA 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

Secara Simultan EPS dan 

ROA berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

-EPS 

-Harga 

Saham 

-ROA Jurnal 

Ilmu 

Komputer 

dan Bisnis 

Vol.11 

No.2 

 



 

 

10. Sri Anah, Iwan 

Firdaus, dan Erna 

Allifah (2018) 

“Pengaruh CR, DER, 

dan PBV Terhadap 

Harga Saham Sub 

Sektor Transportasi 

yang terdaftar di BEI 

Secara Parsial CR 

Berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap Harga 

Saham, DER berpengaruh 
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2.2  Kerangka Pemikiran 

  Setiap  perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan dana 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar dapat menjaga 

kelangsungan hidupnya. Untuk pembiayaan kegiatan operasional, perusahaan dapat 

menjual lembar saham kepada investor. 

  Ketika seorang investor melakukan kegiatan investasi, tidak hanya 

keuntungan yang akan didapatkan, karena investasi juga memiliki resiko, sehingga 

investor bisa saja mengalami kerugian atas investasinya. Agar seorang investor 

dapat menentukan keputusan yang tepat untuk memilih saham yang layak untuk 

dijadikan investasi, seorang investor harus memiliki informasi-informasi  yang 

berkaitan dengan dinamika harga saham. 

 Ketika seorang investor ingin mengetahui harga yang tepat untuk menjual 

dan membeli saham perlu memperhatiakan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan 

suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangan. Informasi yang terdapat 

pada laporan keuangan dapat digunakan investor untuk mengestimasi laba dan 

deviden yang akan diterima dimasa yang akan datang, semakin bagus laporan 

keuangan perusahaan makan akan menarik investor untuk melakukan investasi. 

Peningkatan permintaan investor terhadap saham perusahaan tentunya akan 

membuat Harga Saham naik. Harga Saham dapat berubah naik ataupun turun dalam 



 

 

waktu yang singkat. Harga Saham dapat berubah dalam hitungan menit bahkan 

detik sehingga mengakibatkan adanya fluktuasi harga saham. Hal ini dikarenakan 

adanya permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual yang terjadi di pasar 

saham.  

  Salah satu cara untuk memperoleh informasi yang dari laporan keuangan 

perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio-rasio keuangan.  

 Pada umumnya yang pertama kali diperhatikan oleh seorang analisis 

keuangan yaitu tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan, apakah perusahaan 

tersebut dapat membayar hutangnya yang akan jatuh tempo. Salah satu rasio 

likuiditas yang sering digunakan yaitu Current Ratio. Menurut Kasmir (2017:134) 

Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat 

ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang 

tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. 

Current Ratio dapat juga dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat 

keamanan suatu perusahaan. 

 Menurut Kasmir (2017:135) Nilai Current Ratio yang rendah menandakan 

bahwa perusahaan kekurangan modal dalam memenuhi utang. Namun apabila 

Current Ratio terlampau tinggi, kondisi ini tidak selalu menunjukkan perusahaan 

tersebut dalam kondisi yang baik, perusahaan mungkin tidak mempergunakan aset 

lancar dengan efisien. 

 Dari urauian diatas dapat disimpulkan bahwa Current Ratio digunkan 

investor untuk mengukur tingkat keamanan perusahaan dengan mengetahui 



 

 

seberapa besar perbandingan aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban 

jangka pendek yang segera jatuh tempo. Semakin besar Current Ratio suatu 

perusahaan berarti semakin baik perusahaan dalam mengelola aktiva lancarnya 

untuk menutupi utang jangka pendek, tetapi sebaliknya jika Current Ratio suatu 

perusahaan semakin rendah, maka perusahaan tidak mampu dalam menutupi utang 

jangka pendeknya. Namun, apabila hasil Current Ratio terlalu tinggi melebihi batas 

optimal, belum tentu kondisi perusahaan dalam keadaan baik, hal ini mungkin 

menunjukan adanya masalah dalam pengelolaan dana perusahaan sehingga terdapat 

dana yang menganggur, dengan kata lain perusahaan tidak berjalan dengan efektif, 

hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan bagi investor, dan mempengaruhi 

minat investor terhadap saham yang kemudian mempengaruhi harga saham. 

 Dugaan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Asep 

Muhammad Lutfi dan Nardi Sunardi (2019) “ Pengaruh Current Ratio, Return on 

Equity, dan Sales Gwoth terhadap Harga Saham yang Berdampak Pada Kinerja 

Keuangan Perusahaan (Pada Perusahan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” yang mana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa Current Ratio berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap 

Harga Saham aham. Penelitian lain yang dilakukan oleh Iriana Kusuma Dewi dan 

Dede Solihin (2020) “Pengaruh Current Ratio dan Net Profit Margin Terhadap 

Harga Saham pada Perusahaa Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2015-2018 yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

Current Ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga 

saham.  



 

 

 Sejalan dengan dua penelitian yang dilakukan sebelumnya, adapun 

penelitian yang dilakukan oleh Rina Pradita (2020) “Pengaruh Current Ratio, 

Return On Assets, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI” hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa Current Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Harga Saham. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dian Indah Sari (2020) 

“Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Otomotif” yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Current 

Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga Saham. 

 Berpengaruh negatif meunujukan bahwa Current Ratio dan Harga Saham 

memiliki hubungan yang negatuf atau berlawanan, sehingga setiap kenaikan 

Current Ratio diikut dengan penurunana Harga Saham, begitupun sebaliknya. 

 Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba adalah rasio profitabilitas.Salah satu rasio profitabilitas 

yang banyak diperhatikan oleh para calon investor adalah Earning Per Share. 

Menurut Kasmir (2017:207) Earning Per Share atau disebut juga rasio nilai buku 

merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum 

berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, 

kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat 

pengembaliannya tinggi. 

 Earning Per Share dapat dijadikan informasi untuk investor atas saham 

suatu perusahaan apakah saham tersebut memiliki keuntungan yang besar atau 



 

 

tidak, sehingga dapat dikatakan tinggi rendahnya Earning Per Share akan 

mempengaruhi minat investor terhadap saham yang kemudian akan mempengaruhi 

Harga Saham.  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Earning Per Share merupakan 

salah satu rasio profitabilitas yang banyak dilihat oleh investor, semakin tinggi 

Earning Per Share suatu saham, maka akan semakin menarik minat investor 

terhadap saham tersebut, yang kemudian akan mempengaruhi Harga Saham. 

 Adapun bukti empiris yang dapat mendukung dugaan ini adalah penelitian 

yang telah dilakukan oleh Muhammad Fala Dika dan Hiras Pasaribu (2020) 

“Pengaruh Earning Per Share, Return On Asset, dan Debt To Equity Ratio 

Terhadap Harga Saham” yang mana hasil penelitiannya menyatakan Earning Per 

Share berpengaruh signifikan terhadap haraga saham. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Muhammad Rizky Novalddin, Muhammad Nurrasyidin, dan Meita 

Larasati (2020) “Pengaruh Current Ratio, Return On Asset, Earning Per Share, dan 

Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur 

Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015-2019” yang mana hasil penelitiannya menyatahakan bahwa Earning Per 

Share berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.  

 Sejalan dengan dua penelitian yang dilakukan sebelumnya, adapun 

penelitian yang dilakukan oleh Sri Maylani Pratiwi, Miftahudding, dan Wan Rizca 

Amelia (2020) “Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Earining Per 

Share terhadap Harga Saham Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk.” Hasil 

penelitiannya menyatakan Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap 



 

 

Harga Saham. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rosdian Wisiawati Watung dan 

Ventje Ilat (2016) “Pengaruh Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), 

dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan 

di BEI Periode 2011-2015” yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

 Rasio nilai pasar adalah indikator untuk mengukur mahal murahnya saham, 

dan membantu investor untuk mencari saham yang memiliki potensi keuangan yang 

memiliki deviden besar. Tetapi rasio ini tidak memiliki ukuran yang menunjukan 

tingkat efisiensi rasio, serta tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan 

perusahaan secara keseluruhan. Rasio nilai pasar yang digunakan adalah Price 

Earning Ratio. Menurut Harmono dalam (Sebastian et al., 2020) Price Earning 

Ratio adalah nilai harga per lembar saham, indikator ini secara praktis telah 

diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan menjadi bentuk 

standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia. Adapun menurut 

Fahmi Irham dalam (Sebastian et al., 2020) menyatakan bagi para investor semakin 

tinggi Price Earning Ratio maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan 

mengalami kenaikan. Price Earning Ratio merupakan perbandingan antara harga 

pasar per lembar saham dan laba per lembar saham. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Price Earning 

Ratio merupakan analisis yang digunakan investor maupun calon investor untuk 

menestimasi atau memperoleh informsi mengenai nilai saham. 

 Angka dari Price Earning Ratio digunakan investor untuk memprediksi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di waktu yang akan datang. 



 

 

Semakin besar Price Earning Ratio suatu saham maka akan semakin mahal 

terhadap laba bersih persahamnya. Semakin tinggi Price Earning Ratio semakin 

tinggi kepercayaan investor terhadap perusahaan, sehingga permintaan atas saham 

akan naik, ketika permintaan akan saham naik maka harga saham perushaan 

tersebut akan ikut naik. 

 Dugaan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholifah 

(2020) “Pengrauh Price Earning Ratio, Return On Equity, dan Debt to Equity Ratio 

Terhadap Harga Saham Sub Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek 

Indonesia “ hasil penelitiannya menyatakan Price Earning Ratio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Budhi Suparningsih dan Ella Siti Chaeriah (2020) “Pengaruh Price Earning Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Inflasi, BI Rate, dan Kurs Dolar Terhadap Harga Saham 

Industri Kimia yang Listing di Bursa Efek Indonesia” yang mana hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa Price Earning Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

 Sejalan dengan dua penelitian yang dilakukan sebelumnya, adapun 

penelitian yang dilakukan oleh Pramita Riza Oktaviani (2017) “Pengaruh Price 

Earning Ratio, Earning Per Share, Dividend Per Share, dan Dividend Payout Ratio 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia” 

yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Price Earning Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Annisa Nur Fadhilah (2019) “Pengaruh Price Earning Ratio, Earning Per Share, 

Return On Assets, dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham:Studi 



 

 

Perusahaan Sub Sektor Industri yang Go-Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2018” yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Price Earning Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa Harga 

Saham dipengaruhi oleh Current Ratio, Earning Per Share, dan Price Earning 

Ratio. Minat investor terhadap saham yang kurang baik terjadi ketika Current Ratio 

yang terlalu tinggi melebihi batas optimal, dimana terdapat kemungkinan bahwa 

terdapat dana yang menganggur sehingga dianggap bahwa perusahaan tidak 

berjalan dengan efektif karena perusahaan kurang mampu untuk mengelola aset 

lancarnya. Semakin tinggi Earning Per Share maka semakin tinggi pula minat 

investor terhadap saham maka Harga Saham perusahaan akan naik. Selain itu, 

semakin tinggi Price Earning Ratio maka Harga Saham pun akan naik. Hal ini 

dikarenakan Price Earning Ratio yang tinggi maka suatu saham akan semakin 

mahal terhadap laba bersih persahamnya, sehingga investor mempunyai keyakinan 

yang besar bahwa perusahaan akan semakin maju dimasa yang akan datang. 

2.3  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibahas di atas, maka  penulis 

merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: “Terdapat Pengaruh 

Current Ratio, Earning Per Share, dan Price Earning Ratio terhadap Harga 

Saham baik secara simultan maupun secara parsial pada PT AKR Corporindo 

Tbk”. 
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