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KATA PENGANTAR 

 

 

Penelitian yang berjudul: “Pengaruh Current Ratio, Earnings per Share, Price 

Earnings Ratio Terhadap Harga Saham: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014”, bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh yang dihasilkan oleh Current Ratio, Earnings per Share, Price 

Earnings Ratio terhadap perubahan Harga Saham yang mana hasilnya nanti 

mungkin digunakan oleh investor untuk menjadi acuan dalam pengambilan 

keputusan.  

Penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak  

kekurangan. Penulis dalam melakukan penelitian ini hanya berfokus kepada 

Current Ratio, Earnings per Share, dan Price Earnings Ratio pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk ke dalam indeks LQ-45 pada 

tahun 2012-2014, maka hasil yang dihasilkan penulis dapat berbeda dengan 

penelitian sebelum maupun penelitian yang akan datang, sehingga tidak dapat 

dijadikan acuan pasti dalam mengambil keputusan. 
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