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1.1 Latar Belakang Penelitian  

Dalam era globalisasi dan revolusi teknologi yang sedang melanda dunia 

saat ini sudah dapat dipastikan akan merubah pola persaingan dalam dunia bisnis 

secara drastis. Sehingga setiap perusahaan harus bisa memandang jauh ke depan 

hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan perusahaan dalam persaingan bisnis 

yang semakin tajam ini. Perkembangan teknologi juga ditandai dengan semakin 

banyaknya muncul perusahaan-perusahaan baru yang merintis usaha dengan 

segala keunikan produknya. Pada era globalisasi ini setiap perusahaan dituntut 

untuk siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin maju dengan perusahaan-

perusahaan lain dari seluruh dunia. 

Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk refleksi kewajiban dan tanggung 

jawab untuk melaporkan kinerja,  , dicapai dan dilakukan. Untuk menilai apakah 

tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai bukanlah sesuatu yang mudah 

dilakukan. Hal ini karena hal tersebut menyangkut aspek-aspek manajemen yang 

tidak sedikit jumlahnya. Karena itu, kinerja perusahaan dapat dinilai melalui 

berbagai macam indikator atau variable untuk mengukur keberhasilan perusahaan. 

Namun, secara umum penilaian kinerja perusahaan berfokus pada informasi 

kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja perusahaan secara umum 

biasanya akan direpresentasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 



tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para 

pengguna lainya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, 

analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan 

datang. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan 

struktur keuangannya. 

Karena penilaian kinerja perusahaan didasarkan pada laporan keuangan, 

maka untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan rasio-rasio keuangan. 

Rasio-rasio inilah yang nantinya akan memberikan indikasi bagi manajemen 

mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dan prospeknya dimasa 

yang akan datang. 

Bagi perusahaan sendiri dengan mengetahui kinerjanya dapat digunakan 

sebagai alat ukur dalam menilai keberhasilan usahanya atau sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di masa yang akan 

datang. Sedangkan bagi pihak luar perusahaan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi terhadap perusahaan yang 

bersangkutan. Sebagai pedoman umum dalam mengetahui kinerja keuangan, 

maka  memerlukan laporan keuangan yang di terbitkan oleh masing masing 

perusahaan, sehingga dapat diketahui keberhasilan maupun permasalahan yang 

dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangannya.  

Menurut Fahmi (2014 : 336) Price Earning Ratio (PER) adalah 

perbandingan antara market Price Per Share (harga pasar perlembar saham) 

dengan Earning Per Share (laba perlembar saham). Dari pengertian tersebut Price 



Earning Ratio ( PER ) adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk 

menilai suatu saham atau merupakan perbandingan antara harga pasar suatu 

saham dengan Earning Per Share (EPS). Kegunaan dari Price Earning Ratio 

(PER) adalah untuk mengetahui bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang digambarkan oleh Earning Per 

Share (EPS)-nya.  

Earning Per Share (EPS) adalah bentuk pemberian keuntungan yang 

diberikan kepada pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki 

(Fahmi, 2014 : 335). Earning Per Share (EPS) merupakan bahan informasi yang 

harus dimiliki oleh para investor sebelum melakukan investasi karena Earning 

Per Share (EPS) dianggap sebagai informasi yang paling mendasar dan berguna 

sehingga mampu menggambar kemungkinan dan harapan penghasilan pada 

perusahaan di masa depan. 

Terjadinya naik turun pada Earning Per Share (EPS) setiap tahunnya 

disuatu perusahaan menyebabkan Kinerja Keuangan tidak stabil. Dalam hal ini 

menunjukan bahwa tidak semua perusahaan selalu berada dalam posisi untung 

setiap tahun disaat melakukan kegiatan operasionalnya dan biasanya 

permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan ditunjukan oleh nilai Earning 

Per Share (EPS) yang tidak stabil bahkan tidak menutup kemungkinan akan 

terjadi pula pada perusahaan mengalami penurunan secara terus-meneurus. 

Rasio Likuditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera harus 

dibayar pada saat jatuh tempo. Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang 



dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar 

dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan 

membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang 

segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu 

memiliki kemampuan membayar.  

Suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk segala 

kewajiban finansialnya apabila perusahaan nantinya dilikuidasi/dibubarkan. 

maksudkan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-

utangnya baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjangnya. Dengan 

tingkat likuiditas yang rendah pada sebuah perusahaan akan mengakibatkan 

profitabilitas suatu perusahaan akan menurun. Namun dengan tingkat likuiditas 

yang baik pada perusahaan akan meningkatkan minat para investor untuk 

menginvestasikan dana yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Yang tentunya 

akan meningkatkan kinerja keuangan  pada perusahaan tersebut.  

Terjadinya naik turun pada Rasio Likuiditas setiap tahunnya disuatu 

perusahaan menyebabkan Kinerja Keuangan tidak stabil. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat pertumbuhan kinerja keuangan yang optimal  biasanya 

memiliki Rasio Likuiditas  yang optimal pula, hal ini membuktikan bahwa pasar 

menginginkan  pertumbuhan kinerja keuangan dimasa yang akan datang. 

Sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan kinerja keuangan rendah 

maka memiliki Rasio Likuiditas rendah pula.   



Pada saat ini kenyataannya banyak perusahaan yang tidak dapat 

meningkatkan keuntungan, memiliki rasio hutang atau liabilitas tidak sehat. Hal 

ini memungkinkan bahwa hasil penjualan yang dilakukan perusahaan berpengaruh 

terhadap keuntungan yang didapat akan berkurang, karena pengeluaran terbesar 

dipakai untuk pembayaran hutang perusahaan yang di gunakan di penelitian ini 

adalah cuurent ratio (CR) 

Industri farmasi di Indonesia merupakan salah satu industri yang 

berkembang cukup pesat dengan pasar yang terus berkembang dan merupakan 

pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN. Data Kementerian Kesehatan 2012, 

jumlah perusahaan farmasi di Indonesia saat ini mencapai 206 perusahaan, 

sebanyak 39 di antaranya perusahaan multinasional. Rata-rata penjualan obat di 

tingkat nasional selalu tumbuh 12-13% setiap tahun dan lebih dan 70% total pasar 

obat di Indonesia dikuasai oleh perusahaan nasional (www.kimiafarma.co.id,). 

Data tersebut menunjukan potensi industri farmasi nasional yang cukup baik. 

Untuk dapat meraih peluang pasar farmasi. 

Pada tahun 2013, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah mengganti jajaran 

direksi dan komisaris PT Indofarma dan PT Kimia Farma karena sepanjang tahun 

2013 mengalami kerugian yang cukup besar. Sepanjang 6 bulan pertama tahun 

2014, secara umum mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 47,12% 

(www.bisnis.com,). Kondisi tersebut menyebabkan proses konsolidasi antara 

Kimia Farma dan Indo Farma, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan secara bersama-sama. Seperti yang dikutip Liputan6.com bahwa 

Dahlan Iskan mempunyai tujuan untuk memperlancar proses ke depan, walaupun 



tahun ini belum holding tapi sinergi-sinergi harus mulai dilakukan seperti dalam 

hal manajemen, program kerja supaya lebih efisien. Namun kedua perusahaan 

tersebut harus melakukan perbaikan kinerja masing-masing terdahulu. 

Tabel 1.1. 

Kinerja keuangan  

 

Nama 

perusahaan 

 

Tahun 

Earning Per 

share (EPS) 

Current    

Ratio 

Return on 

investment 

(ROI) 

 

 

PT Indofarma 

Tbk  

2014 0,38 130,36 0,20 

2015 2,12 126,15 1.11 

2016 -5,60 121,08 -3,62 

2017 -20,70 97,82 -12,54 

 

PT Kimia Farma 

Tbk  

2014 4,224 238,70 13,06 

2015 44,81 193,02 13,59 

2016 48,15 171,37 11,96 

2017 34,56 164,57 8,09 

Sumber : data di olah 

Fenomena pada perusahaan PT Indofarma Tbk Dan PT Kimia Farma Tbk yang 

mana pada perusahaan tersebut menunjukan bahwa kinerja keuangan yang bersifat 

naik turun setiap tahunnya sehingga mengakibatkan tidak stabilnya kinerja 

perusahaan mempunyai rasio hutang sehingga berdampak terhadap kinerja 

keuangan namun tidak berpengaruh terhadap harga sahamnya mampu bertahan. 

Karena Suatu perusahaan dikatakan baik apabila dapat meningkatkan kinerja 

keuangan  Earning per share dan penjualan untuk rasio likuiditas  sehingga tidak 

akan menimbulkan kinerja keuangan turun. 



Banyak penelitian terdahulu mengenai pengaruh Rasio Aktivitas dan Rasio 

Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan,di antaranya sebagai berikut :  

1. Henny Anita Siallagan dan Catur Fatchu Ukhriyawati (2015). Meneliti 

tentang Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada Perusahaan Roko Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2010-2014. Hasil penelitian adalah rasio likuiditas yang di 

proyeksikan oleh current ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuanan perusahaan rasio solvabilitas yang di produksikan 

oleh Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan rasio aktivitas yang di proksikan oleh Total Asset Turnover 

(TAT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan  

2. Diah Ika Murtizanah dan Kirwani (2013). Meneliti tentang Analisis Rasio 

Likuiditas dan Rasio Aktivitas Terhadap Profitabilitas Kpri Makmur Krian. 

Hasil penelitian adalah  rasio likuiditas dan rasio aktivitas secara bersama 

sama berpengaruh terhadap profitabilitas koperasi jadi dapat di identifikasi 

bahwa dengan likuiditas yang tinggi maka koperasi bisa memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya dan dapat meningkatkan keuntungannya dengan mengelola 

dana yang di miliki untuk kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan.  

3. Dwi Putri Esthirahayu, Siti Ragil Handayani dan Raden Rustam Hidayat,  

(2014). Meneliti tentang Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan 

Rasio Aktivitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Hasil penelitian 

adalah terdapat pengaruh secara simultan ( bersama sama ) dari variabel 



Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER) dan Total Asset Asset Ratio 

Asset  Turnover (TATO) terhadap Return On Equity  (ROE) sehingga dapat 

di simpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan adanya 

pengaruh secara bersama sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel 

bebas terhadap variabel terikat dapat di terima. Terdapat pengaruh secara 

persial antara Current Ratio (CR), debt to equity ratio (DER) dan Total Asset  

Turnover (TATO) Terhadap Return Investment (ROI) dan juga terdapat 

pengaruh secara parsial antara Current Ratio (CR), Debt On Equity (DER) 

dan Total Asset Turnover  (TATO) Terhadap Return On Equity (ROE), 

sehingga dapat di simpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang 

menyatakan adanya pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel 

terkait dapat di terima.  

Dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, maka dapat dilihat 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang dan untuk mengoperasikan dana dalam 

seluruh kegiatan serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

modal yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatar penulis 

mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Earning Per share (EPS)  dan 

Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Pada perusahaan Manufaktur 

sub Sektor Farmasi yang ada Di Bursa Efek Indonesia’’ 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi relatif  lambat  

2. Laba perusahaan tidak stabil  

3. Asset lancar tidak memadai   

4. Harga saham menurun sehingga kurang nya daya investasi  

5. Terjadinya penurunan  harga saham perusahaan  

6. Perusahaan belum mampu mengelola aktiva secara Maksimal untuk 

memperoleh laba  

1.3 Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2017:35), rumusan masalah merupakan suatu 

pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang 

akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Earning Per share (EPS) berpengaruh Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan? 

2. Apakah Rasio Likuiditas berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan? 

3. Apakah Earning Per share (EPS) dan Rasio Likuiditas berpengaruh 

secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan? 

1.4 Tujuan Penelitian 



Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah di atas  adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Earning per share (EPS)  terhadap kinerja 

keuangan  

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan  

3. Untuk mengetahui penagaruh Earning Per share (EPS) dan rasio 

likuiditas terhadap kinerja keuangan  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan kegunaan hasil penelitiaan ini adalah dapat bermanfaat baik 

akademis maupun secara praktis Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

1. Bagi penulis  

Bagi Penulis dan Pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pemahaman serta pengembangan teori-teori yang diperoleh.dapat 

menambah pengetahuan diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu 

akuntansi untuk mengetahui Earning per share (EPS) dan rasio 

likuiditas 

2. Bagi pembaca  

Maksud dilakukannya penelitian ini diharapkan pembaca dapat 

mengambil informasi yang dapat diambil dari penelitian ini. Sehingga, 



dapat memberikan manfaat sekaligus membuka wawasan. Juga, dapat 

digunakan bagi pihak yang membutuhkan sebagai acuan atau tambahan 

referensi untuk kepentingn pembaca terutama bagi pembaca yang 

mempunyai masalah yang sama 

b. Kegunaan praktis 

1. Bagi Akademisi 

Memberikan peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian 

dengan variabel yang sama dengan lokasi penelitian yang berbeda, 

melakukan penelitian dengan lokasi yang sama tetepi variabel yang 

berbeda. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Di harapkan dapat di peroleh suatu pengetahuan yang khususnya di 

bidang keuangan yang mencakup rasio aktivitas rasio likuiditas. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan sebagai pembanding atau pedoman dalam hal manajemen 

perusaaan, meperbaiki struktur modal dan dapat meningkatkan 

pendapatan perusahaan yang berdampak pada kinrja keuangan 

perusahaan  sihingga penulis berharap dengan penelitian ini dapat 

menjadi salah satu acuan perusahaan dalam mengambil keputusan 

sekaligus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

 


