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ABSTRAK 
 

Earning Per Share (EPS) atau laba per lembar saham merupakan ukuran 
profitabilitas perusahaan yang menjadi dasar penetapan tujuan perusahaan yang 
digunakan untuk mengukur tingkat laba berdasarkan saham yang dimiliki. 
Informasi mengenai EPS dapat digunakan manajer perusahaan untuk menentukan 
besarnya laba yang akan dibagikan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu 
mempertahankan tingkat EPS sehingga dibutuhkan kejelasan mengenai faktor-
faktor tersebut. 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian terapan atau sering disebut applied 
research. Penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh CR, TATO, 
DER, dan ROI terhadap earning per share pada perusahaan perdagangan yang 
terdaftar di Daftar Efek Syariah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan perdagangan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Penelitian ini 
menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik 
(angka) yang dikumpulkan dengan teknik pengambilan basis data kemudian 
disusun secara pooling. Periode penelitian yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 
2010.  

Variabel independen dari penelitian ini adalah CR, TATO, DER, dan ROI, 
yang termasuk dalam empat kategori likuiditas, aktivitas, leverage, dan 
profitabilitas sedangkan variabel dependennya adalah earning per share. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan 
perusahaan sampel yang meliputi laporan neraca dan laba rugi. Metode analisis yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rasio keuangan CR, TATO, DER, 
dan ROI mempunyai pengaruh terhadap earning per share. Namun secara parsial 
rasio keuangan yang berpengaruh terhadap earning per share yaitu CR. Hal ini 
dikarenakan tingginya current ratio berarti perusahaan telah mengoptimalkan 
aktiva lancarnya sehingga laba yang diperoleh meningkat. Sedangkan TATO, 
DER dan ROI tidak mempunyai pengaruh terhadap earning per share 
dikarenakan kinerja perusahaan belum cukup baik dan keuntungan masih rendah 
sehingga laba juga rendah. 
 
Kata kunci : Earning Per Share (EPS), Current Ratio (CR), Total Assets Turn 

Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On 
Investment (ROI) 
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MOTTO 

 
Mengertilah suatu diri, baik diri engkau 

ataupun diriku, pekerjaan dan perbuatan yang di 
masa hidup pernah dikerjakan; baik yang segera 
dikerjakan dan diamalkan, atau yang dilengah 
dilalaikan lalu terlambat mengerjakannya,  

sehingga yang penting menjadi dianggap kurang 
penting, dan umur pun habis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal mempunyai peran penting bagi perekonomian suatu 

negara, terutama dalam proses alokasi dana pihak yang mempunyai kelebihan 

dana kepada yang memerlukan dana. 

Suatu badan usaha yang memiliki kinerja yang baik, maka laba yang 

diperolehnya tentunya semakin besar. Informasi tentang laba pada umumnya 

merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggung jawaban 

manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak lain melakukan 

penaksiran atas earning perusahaan di masa yang akan datang.  

Earning dapat dilihat pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh 

setiap badan usaha. Investor dapat memperkirakan atau menghitung berapa 

banyak keuntungan atau laba per lembar yang akan diperolehnya berdasarkan 

informasi yang ada pada laporan keuangan, sehingga informasi laporan 

keuangan menjadi sangat penting karena memberikan gambaran mengenai 

posisi dan hasil usaha yang dicapai baik tidaknya kinerja keuangan 

perusahaan. 

Informasi laba akuntansi dalam penelitian ini diwakili oleh earning per 

share, karena merupakan indikator yang secara terpercaya dapat diketahui 

kinerja keuangan perusahaan. Earning per share berguna untuk mengukur 

pendapatan per lembar saham. 



 

 

2 

Untuk dapat menginterpretasikan informasi akuntansi yang relevan 

dengan tujuan dan kepentingan pemakainya telah dikembangkan seperangkat 

teknik analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. 

Salah satu teknik tersebut yang diaplikasikan dalam praktek bisnis adalah 

analisis rasio keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan 

pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris mengenai rasio keuangan, 

khususnya yang menyangkut kegunaannya dalam menilai perusahaan yang 

akan datang melalui earning per share. Alasan earning per share karena 

secara ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham 

beredar. Earning per share juga sebagai ukuran profitabilitas perusahaan yang 

menjadi dasar penetapan tujuan perusahaan dan sebagai dasar pertimbangan 

calon investor dalam mengambil keputusan yang mempunyai banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Variabel-variabel yang mempengaruhi earning per 

share pada dasarnya berasal dari rasio profitabilitas dan rasio-rasio yang 

berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya tentang earning per share bahwa 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih per lembar saham 

merupakan indikator fundamental keuangan perusahaan yang sering kali 

dipakai sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam saham. Earning per 

share yang tinggi menunjukkan bahwa laba perusahaan juga tinggi. Semakin 
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tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula laba per 

lembar saham yang dibagikan. 1 

Investor akan memberi nilai lebih pada perusahaan yang mempunyai 

laba tinggi. Laba tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu 

untuk membiayai kesempatan investasi yang baru, tetapi juga dapat 

membayarkan laba yang tinggi. Penurunan laba menjadi sinyal bahwa laba 

dan kinerja perusahaan sedang mengalami penurunan. 

Informasi laba tersebut dilihat dari laporan keuangan sehingga dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang ada dalam laporan 

keuangan. Dari laporan keuangan tersebut terlihat kinerja manajemen 

perusahaannya, sehingga memudahkan pemakai laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba investasi yang dilakukan disebut sebagai rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas dalam hal ini diukur dengan Return On 

Investment. Return on Investment menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.2 

Selain itu, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya keuangan yang harus segera dipenuhi dalam jangka 

                                                             
1 Karnata,  “Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Total Aset 

Turn Over dan Size terhadap Earning Per Share” Pada Kelompok Saham Jakarta Islamic Index 
Tahun 2005-2007.” Skripsi tidak dipublikasikan, UIN SUKA Fakultas Syariah Yogyakarta, (2009) 
hlm. 31. 

 
2 Agus Sartono,”Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi” Edisi 4 (Yogyakarta: BPFE, 

2001), hlm, 123. 
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pendek atau pada saat jatuh tempo.3 Rasio likuiditas dalam hal ini diukur 

dengan Current Ratio.   Current Ratio menunjukkan tingkat perusahaan dalam 

membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. 

Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio 

lancar yang akan berpengaruh tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan.4 

Rasio Aktivitas, bertujuan mengukur efektifitas perusahaan dalam 

mengoperasikan dana. Operasi perusahaan tidak lain adalah usaha untuk 

memutarkan aktiva dan dari adanya usaha untuk memutarkan aktiva itulah 

akan diperoleh hasil penjualan. Oleh karena itu, tingkat perputaran aktiva 

adalah merupakan perbandingan antara hasil penjualan yang diperoleh dengan 

aktiva yangn digunakan atau diputarkan dalam usaha itu.5 Rasio ini diukur 

dengan Total Aset Turn Over.  Total Aset Turn Over menunjukkan bagaimana 

efektifitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan 

penjualan dan mendapatkan laba.6 

Debt Equity Ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk dijadikan dasar 

pengambilan keputusan investasi yang menjelaskan informasi mengenai 

proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya, sehingga 

investor dapat memperkirakan seberapa besar tingkat hutang perusahaan dan 
                                                             

3
 Munawir, “ Akuntansi Keuangan Dan Manajemen” Edisi Pertama, ( Yogyakarta: BPFE, 

2002), hlm. 268. 
 
4 Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta:UPP 

AMP YKPN, 2005), hlm 185. 
 
55 Indriyo Gitosudarmo, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 2003). HLM 222. 
 
6 Agus sartono, “Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, “ Edisi 4 (Yogyakarta: 

BPFE, 2001), hlm, 120. 
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resiko dari penggunaan hutang tersebut.  Dengan DER yang tinggi perusahaan 

menanggung risiko kerugian yang tinggi tetapi juga berkesempatan untuk 

meningkatkan laba. DER yang tinggi berdampak pada peningkatan  laba yang 

berarti memberikan efek kenaikan EPS bagi perusahaan untuk pemegang 

saham.7 

Seperti penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juwarin 

Pancawati dkk. dengan variabel Net Sales, Debt to Equity Ratio, Current 

Ratio, Inventory Turn Over, Total Aset Turn Over, Net Profit Margin, dan 

Book Value growth. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hairulliansyah 

Muchtar dengan variabel yang berpengaruh terhadap Earning Per Share yaitu 

Financial Leverage, Net Profit Margin, Return on Asset, dan Return on 

Equity.  

Beberapa penelitian diatas menggunakan Jakarta Islamic Index sebagai 

objek penelitiannya, sedangkan perbedaan penelitian ini menggunakan saham-

saham perdagangan yang masuk di Daftar Efek Syariah sebagai objeknya. 

Perusahaan-perusahaan perdagangan yang masuk di Daftar Efek Syariah 

dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini karena perusahaan perdagangan 

mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan manufaktur. 

Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan 

transaksi pembelian barang dagang kemudian untuk dijual kembali tanpa 

mengubah bentuknya. Adapun ciri-ciri perusahaan perdagangan, antara lain: 

Kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa 

                                                             
7 Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan, edisi IV 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007),hlm. 81 
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melakukan proses produksi (mengolah/ mengubah bentuk), pendapatan 

pokoknya diperoleh dari penjualan dari barang dagang, harga pokok barang 

yang dijual adalah: nilai persediaaan awal + pembelian bersih – persediaan 

akhir, dan laba kotor diperoleh dari: penjualan bersih-harga pokok barang 

yang dijual.8 

Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti faktor emiten yang 

mungkin kurang dalam memikirkan kinerja perusahaannya agar investor 

tertarik. Selain itu, juga mempengaruhi aktifitas perdagangan di bursa, 

terutama yang berkaitan dengan psikologi pasar. Para investor rentan terhadap 

isu-isu yang melanda di bursa, sedikit ada isu yang kadang kala tidak 

berkaitan langsung dengan sisi fundamental keuangan emiten, investor sudah 

panik mendengar kabar tersebut. Dari sini dapat menjadikan tantangan 

tersendiri bagi manajemen perusahaan agar keputusan keuangan yangdiambil 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan laba perusahaan. 

Selain itu pemilihan tahun pada penelitian ini yaitu tahun 2006, 2007, 

2008, 2009 dan 2010. Pemilihan tahun pertama pada penelitian ini yaitu tahun 

2006 dikarenakan berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar 

Modal dan Lembaga Kuangan Nomor:KEP-130/BL/2006 menyatakan bahwa 

Daftar Efek Syariah secara resmi diterbitkan pertama kali, kemudian penyusun 

mengambil tahun selanjutnya yaitu 2007, 2008, 2009 sampai tahun 2010 yang 

merupakan tahun terakhir laporan keuangan diterbitkan. 

                                                             
8 http://mas-devid.blogspot.com/2009/06/pengertian-dan-kegiatan-utama.html akses 

tanggal 27 Desember 2010. 
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 Penyusun tertarik melakukan penelitian ini juga untuk mengetahui 

apakah penelitian yang di Jakarta Islamic Index akan menghasilkan 

kesimpulan yang sama atau tidak dengan penelitian yang dilakukan di Daftar 

Efek Syariah. Daftar Efek Syariah merupakan efek-efek syariah yang baru 

berkembang di pasar modal syariah Indonesia, sehingga penelitiannya belum 

banyak dilakukan.  Selain itu, perusahaan yang masuk dalam kelompok Daftar 

Efek Syariah sahamnya juga sudah tersaring dan kegiatan usaha emitennya 

tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. 

Daftar Efek Syariah (DES) merupakan kumpulan efek-efek syariah 

yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan. Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi 

Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolanya serta juga dapat 

digunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada 

portofolio efek syariah.9 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun bermaksud 

untuk mengkaji tentang variabel yang berpengaruh terhadap earning per share 

pada perusahaan perdagangan di Daftar Efek Syari’ah dalam skripsi berjudul 

“PENGARUH CURRENT RATIO, TOTAL ASSET TURN OVER, DEBT 

TO EQUITY  RATIO, DAN RETURN ON INVESTMENT TERHADAP 

EARNING PER SHARE (EPS) PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN 

                                                             
9 Ita Purwaningsih,”Pengaruh Current Ratio, Earning Per Share, Size, Debt to Equity 

Ratio & Return On Investment terhadap PER pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek 
Syariah tahun 2006-2007,” Skripsi tidak dipublikasikan, UIN SUKA Fakultas Syariah Yogyakarta, 
(2009), hlm.5. 
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YANG MASUK DALAM KELOMPOK DAFTAR EFEK SYARIAH 

PERIODE 2006-2010”. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang 

dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variabel Current Ratio, Total Asset Turn Over, Debt 

to Equity Ratio, dan Return on Investment secara parsial  terhadap Earning 

Per Share (EPS) pada perusahaan Perdagangan yang masuk dalam 

kelompok Daftar Efek Syariah tahun 2006-2010? 

2. Bagaimana pengaruh variabel Current Ratio, Total Asset Turn Over, Debt 

to Equity Ratio, dan Return on Investment secara simultan terhadap 

Earning Per Share (EPS) pada perusahaan Perdagangan yang   masuk 

dalam kelompok Daftar Efek Syariah tahun 2006-2010? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana 

pengaruh Current Ratio, Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio, dan 

Return on Investment baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 

Earning Per Share (EPS) pada perusahaan perdagangan yang masuk 

dalam kelompok Daftar Efek Syariah. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang manajemen 

keuangan khususnya berkaitan dengan Earning Per Share (EPS). 

b. Bagi Perusahaan 

Khususnya bagi manajer keuangan dapat melakukan evaluasi 

kinerja keuangan perusahaan. 

c. Bagi Investor 

Dapat menambah wawasan investor dalam melakukan prediksi 

atau memilih perusahaan yang dapat memberikan keuntungan baginya 

setelah investor menginvestasikan uangnya di pasar modal. 

d. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi semua 

pihak, baik kalangan mahasiswa, guru, dosen, peneliti dan yang 

lainnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Earning 

Per Share (EPS). 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penulisan skripsi ini bisa terarah dan sistematis maka 

dalam skripsi ini dibagi dalam 5 bab, setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai 

perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua berisi landasan teori, yang membahas tentang pengertian 

Current Ratio (CR), Total Asset Turn Over (TATO), Return on Invesment 

(ROI), Debt to Equity Ratio (DER) serta pengaruhnya terhadap Earning Per 

Share (EPS), telaah pustaka dan hipotesis. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi  penjelasan 

tentang  gambaran objek penelitian, populasi   dan   penentuan sampel penelitian,   

serta analisa data. 

Bab keempat  berisi  tentang  hasil  analisis  dari  pengolahan  data,  baik 

analisis  data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan. Penjelasan hasil penelitian ini dimulai dari analisis data, 

pemaparan hasil analisis, selanjutnya berisi tentang pembahasan hasil 

penelitian dari data yang diperoleh. 

Terakhir, bab kelima merupakan bab penutup yang memaparkan 

kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat penyusun ambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara simultan ke empat rasio keuangan yaitu Current Ratio (CR), Total 

assets turn over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On 

Investment (ROI) dapat berpengaruh secara bersama terhadap Earning per 

share (EPS), dengan konstribusi sebesar 18,9%. Hasil uji F diperoleh F 

hitung = 2.968 dengan nilai p value= 0,038 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima, yang berarti ada pengaruh secara simultan 

CR, TATO, DER, dan ROI terhadap EPS. Untuk itu, Ha yang menyatakan 

secara simultan ke empat rasio keuangan yaitu Current Ratio (CR), Total 

assets turn over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On 

Investment (ROI) dapat berpengaruh terhadap Earning per share (EPS) 

diterima. 

2. Berdasarkan koefisien regresi CR secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap EPS pada perusahaan perdagangan yang masuk dalam 

kelompok Daftar Efek Syariah dengan nilai signifikasi uji variabel CR 

terhadap EPS sebesar 0.035 < 0.05 yang berarti Ha1 yang menyatakan 

bahwa CR berpangaruh positif dan signifikan terhadap EPS diterima. 
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3. Berdasarkan koefisien regresi TATO secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap EPS pada perusahaan perdagangan yang masuk dalam 

kelompok Daftar Efek Syariah dengan nilai signifikasi uji variabel TATO 

terhadap EPS sebesar 0,793 > 0.05 yang berarti Ha2 di tolak. Hal ini 

menunjukkan TATO mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

EPS. 

4. Berdasarkan koefisien regresi DER secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap EPS pada perusahaan perdagangan yang masuk dalam kelompok 

Daftar Efek Syariah dengan nilai signifikasi uji variabel DER terhadap 

EPS sebesar 0,766 > 0.05. Untuk itu, Ha3 yang menyatakan bahwa DER 

berpangaruh signifikan terhadap EPS ditolak. 

5. Berdasarkan koefisien regresi ROI secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap EPS pada perusahaan perdagangan yang masuk dalam kelompok 

Daftar Efek Syariah dengan nilai signifikasi uji variabel ROI terhadap EPS 

sebesar 0,867 > 0.05, yang berarti Ha1 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa ROI tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap EPS. 

 

B. Keterbatasan 

1. Perusahaan perdagangan yang masuk dalam kelompok Daftar Efek 

Syariah cukup sedikit, sehingga mengakibatkan keterbatasan data 

penelitian. 

2. Sampel yang digunakan adalah secara purposif sampling hanya delapan 

dari 8 perusahaan perdagangan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah, 
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Dengan demikian, dimungkinkan muncul beberapa masalah dalam 

ketidakcukupan statistik. 

3. Melihat hasil dari Adjusted R Square dalam penelitian ini yang hanya 

sebesar 0.189 atau 18,9% mempengaruhi earning per share, maka masih 

banyak variabel lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi earning per 

share yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi ini. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas diberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel yang akan 

diteliti dan memperpanjang waktu penelitian agar hasil yang didapat lebih 

akurat dan bervariasi. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen atau 

mengganti variabel independen dari penelitian ini, dengan variabel lain 

yang disinyalir dapat mempengaruhi earning per share. Dengan demikian, 

hasil yang akan didapat diharapkan lebih akurat. 
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