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 ABSTRAK  
 

Roudhatul Jannah : Pengaruh Gross Profit Margin dan Operating Profit 

Margin terhadap Income Growth pada Perusahaan Sub 

Sektor Perdagangan Ritel yang Terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) (Studi di PT. Ace Hardware 

Indonesia Tbk. Periode 2009-2018) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa salah satu pertimbangan 

investor dalam memilih emiten adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang digambarkan dengan income growth. Income growth yang 

tinggi mengindikasikan perusahaan telah melakukan efisiensi sehingga berhasil 

menciptakan laba bersih yang terus meningkat. Rasio gross profit margin 

digunakan untuk mengukur efisiensi produksi sedangkan rasio operating profit 

margin mengukur efisiensi operasional perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh gross profit 

margin secara parsial terhadap income growth; 2) pengaruh operating profit margin 

secara parsial terhadap income growth; 3) pengaruh gross profit margin dan 

operating profit margin secara simultan terhadap income growth. 

Landasan teori dalam penelitian ini adalah semakin tinggi gross profit 

margin dan operating profit margin akan berdampak pada kenaikan income growth 

yang mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba kotor yang 

tinggi dalam setiap penjualannya serta efisien dalam kegiatan operasionalnya. Hal 

tersebut akan berdampak pada kepercayaan investor untuk menanamkan modal di 

perusahaan tersebut. Dalam beberapa kasus, laporan keuangan PT. ACE Hardware 

Indonesia, Tbk menunjukkan penyimpangan dimana gross profit margin dan 

operating profit margin yang ada berbanding terbalik dengan income growth. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder 

yang diperoleh dari Annual Report PT. ACE Hardware Indonesia, Tbk. tahun 2009-

2018 yang dipublikasi melalui website https://acehardware.co.id/. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis asumsi klasik, analisis deskriptif, 

analisis kuantitatif berupa regresi linier, analisis korelasi, koefisien determinasi dan 

analisis uji hipotesis berupa uji t serta uji F. 

 Hasil Penelitian menunjukkan bawa 1) gross profit margin secara parsial 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap income growth dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,3% dan perbandingan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 0,153 ≤  2,306  

maka H0 diterima dan H𝑎 ditolak; 2) operating profit margin secara parsial 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap income growth dengan koefisien 

determinasi sebesar 5,7% dan perbandingan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 0,695 ≤  2,306  

maka H0 diterima dan H𝑎 ditolak; 3) secara simultan, gross profit margin dan 

operating profit margin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap income 

growth dengan koefisien determinasi sebesar 16,7% dan perbandingan  nilai  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,701 ≤ 4,74 maka H0 diterima dan H𝑎 ditolak. 
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