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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang 

besar untuk pengembangan industri keuangan syariah. Setelah hadirnya Bank 

Syariah pertama pada tahun 1991 serta disusul oleh lembaga-lembaga keuangan 

syariah lainnya, kini investasi syariah mulai diminati oleh beberapa investor 

muslim di Indonesia. 

Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa 

Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. 

Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment 

Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang 

bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara 

syariah.
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Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan 

pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip 

syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang 

seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.
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 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Pasar Modal Syariah”, dalam 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx di akses pada 15 November 2017. 
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Instrumen pasar modal sendiri mencakup saham syariah, obligasi syariah, 

reksadana syariah, kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) 

syariah, dan surat-surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang 

memenuhi kriteria dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad-akad yang 

biasanya ada dalam investasi pasar modal syariah yaitu akad istishna, 

mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah dan kafalah. 

Istishna merupakan akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan anatara 

para pihak dimana spesifkasi cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset 

tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat. 

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak 

penyedia modal dan pihak pengelola modal, keuntungan dari kerjasama dibagi 

berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya. Musyarakah merupakan 

akad kerjasama penggabungan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk 

lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ijarah merupakan akad sewa 

menyewa dimana pihak pemberi sewa berjanji kepada penyewa untuk 

menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan suatu barang atau jasa dalam 

waktu tertentu dengan diikuti pembayaran sewa atau upah oleh penyewa. Wakalah 

merupakan akad dimana pihak yang memberi kuasa memberikan kuasa kepada 

pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan akad 

kafalah adalah akad dimana pihak penjamin berjanji memberikan jaminan kepada 

pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak 

lain. 
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Investasi syariah di pasar modal yang merupakan salah satu bagian dari 

industri keuangan syariah, mempunyai peranan yang cukup penting dalam 

meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Hadirnya 

indeks saham syariah tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham 

yang dapat dijadikan sarana investasi sesuai dengan prinsip syariah. 

Sejak 12 Mei 2011 Bursa Efek Indonesia mempunyai dua indeks harga 

saham syariah, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). Indeks saham syariah adalah indikator yang menunjukkan 

kinerja/pergerakan indeks harga saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan antara ISSI dengan JII, ISSI merupakan keseluruhan saham syariah 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan JII merupakan bagian atau 

subset dari saham syariah Indonesia.
3
 

Salah satu perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah (ISSI) 

adalah PT Alam Sutera Realty Tbk. PT. Alam Sutera Realty Tbk. didirikan pada 

tanggal 3 November 1993 dengan nama PT. Adhihutama Manunggal oleh 

Harjanto Tirtohadiguno beserta keluarga yang memfokuskan kegiatan usahanya 

dibidang properti. Setelah lebih dari 19 tahun sejak didirikan, Perusahaan telah 

menjadi pengembang properti terintegrasi yang memfokuskan kegiatan usahanya 

dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan, kawasan komersial, kawasan 

industri, dan juga pengelolaan pusat perbelanjaan, pusat rekreasi dan perhotelan 

(pengembangan kawasan terpadu).
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 Editor, “Beda Saham Syariah ISSI dan JII” dalam https://www.sahamok.com/saham-
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Perusahaan merupakan salah satu bentuk organisasi yang pada umumnya 

memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha guna memenuhi 

kepentingan para anggotanya. Dalam kegiatan usahanya tersebut suatu perusahaan 

dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja serta profitabilitas demi kelangsungan 

usahanya. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut merupakan prestasi dari 

manajemen suatu perusahaan. 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan informasi 

keuangan dan informasi non keuangan. Informasi keuangan diukur menggunakan 

rasio keuangan sedangkan informasi non keuangan dapat berupa kepuasan 

pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan dari penilaian 

kinerja suatu perusahaan ialah sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak 

internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan usahanya dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.
5
 Untuk 

melihat kinerja suatu perusahaan biasanya pihak manajemen menggunakan 

laporan keuangan untuk menilai keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan hasil peringkasan peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan 

selama satu periode.
6
  

Ada dua macam laporan keuangan yang biasanya digunakan untuk menilai 

kinerja suatu perusahaan, yaitu laporan neraca dan laba rugi. Laporan neraca 

adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu 
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 Munawir,Analisa Laporan Keuangan, edisi keempat cetakan ketujuhbelas, (Yogyakarta: 

Liberty, 2014), hlm 5 
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perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan laporan laba rugi merupakan suatu 

laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu.
7
 

Bagi perusahaan rentabilitas merupakan hal terpenting daripada masalah 

laba. Laba yang besar tidaklah cukup untuk menyatakan suatu perusahaan telah 

berjalan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu perusahaan telah berjalan secara 

efisien ialah dengan membandingkan jumlah laba yang diperoleh dengan 

kekayaan dan modal yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut atau dengan 

kata lain dengan menghitung rentabilitas perusahaan tersebut. 

Dalam meningkatkan rentabilitas perusahaan dituntut untuk dapat 

mengefektifkan penggunaan aktiva yang dimiliki serta penggunaan modal asing 

yang tepat dengan mempertimbangkan suku bunga yang ada. Dengan penggunaan 

aktiva yang efektif diharapkan mampu meningkatkan profit yang akan diterima 

oleh perusahaan sehingga aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut lebih 

produktif dan tidak dibiarkan menganggur yang hanya akan menimbulkan beban 

pemeliharaannya saja. Sedangkan penggunaan modal asing dengan 

mempertimbangkan suku bunga yang rendah bertujuan agar ketika jatuh tempo 

beban bunga yang dibayarkan tidak terlalu tinggi. 

Rasio yang biasanya digunakan untuk menilai efektif tidaknya penggunaan 

aktiva yang dimiliki perusahaan adalah total asset turnover. Total asset Turnover 

ini merupakan salah satu rasio aktivitas  yang digunakan untuk menilai efektivitas 

penggunaan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilai dari rasio 
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ini dinilai baik bagi perusahaan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan mampu 

mengefektifkan penggunaan aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan penjualan. 

Sedangkan rasio yang digunakan untuk menilai kebutuhan modal asing 

atau utang adalah debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan rasio 

perbandingan utang yang dimiliki dengan total aktiva. Dengan kata lain seberapa 

besar utang yang dapat dijamin dengan aktiva yang dimiliki. Tinggi rendahnya 

nilai dari debt to asset ini dapat berpengaruh positif dan negatif maupun tidak ada 

pengaruh sama sekali terhadap rentabilitas. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya 

tingkat suku bunga pada periode tertentu. 

Rasio rentabilitas yang digunakan ialah Operating Profit Margin, dimana 

rasio ini mengukur nilai laba yang dihasilkan dari aktivitas penjualan. Semakin 

tinggi nilai dari Operating Profit Margin dinilai semakin baik bagi perusahaan. 

Karena semakin tinggi nilai Operating Profit Margin menandakan bahwa profit 

yang didapat perusahaan lebih banyak dihasilkan dari aktivitas penjualan, karena 

rasio ini merupakan rasio perbandingan antara laba operasional dengan penjualan. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian untuk 

mengetahui seberapa besar dan seberapa jauh pengaruh Total Asset Turnover 

(TATO) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Operating Profit Margin (OPM) 

pada perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) studi 

di PT. Alam Sutera Realty Tbk periode 2012-2016. 

Adapun data Total Asset Turnover dan Debt to Asset Ratio serta Operating 

Profit Margin pada PT. Alam Sutera Realty Tbk sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Total Asset Turnover, Debt to Asset Ratio dan Operating Profit Margin pada 

PT. Alam Sutera Realty Tbk. periode 2012-2016 

Tahun 
Total Aset Turnover 

(X) 

Debt To Asset Ratio 

 (%) 

Operating Profit 

Margin 

 (%) 

2012 0.22 57 51 

2013 0.26 63 42 

2014 0.21 62 53 

2015 0.15 65 58 

2016 0.13 64 40 

Sumber: Annual Report PT. Alam Sutera Realty Tbk. 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, Total Asset 

Turnover menunjukan angka 0.22 kali yang berarti setiap Rp 1.00 aktiva tetap 

dapat menghasilkan Rp 0.22 penjualan, angka ini masih di bawah nilai rata-rata 

industri yaitu 2 kali. Sedangkan nilai Debt to Asset Ratio menunjukkan angka 

57% yang berarti bahwa sekitar 57% pendanaan perusahaan dibiayai dengan 

utang pada tahun 2012, yang artinya setiap Rp 100.00 pendanaan perusahaan, Rp 

57.00 dibiayai dengan utang dan Rp 43.00 disediakan oleh pemegang saham. 

Sedangkan nilai Operating Profit Margin menunjukkan angka 51% yang berarti 

bahwa laba yang diperoleh perusahaan 51% diperoleh dari aktivitas penjualan dan 

49% diperoleh dari aktivitas lainnya. 

Pada tahun 2013, Total Asset Turnover dan Debt to Asset Ratio  

mengalami kenaikan secara bersamaan sebesar 0.4 kali dan Debt to Asset Ratio 

6% namun Operating Profit Margin pada periode ini justru mengalami penurunan 

sebesar 9%. Kenaikan Total Asset Turnover sebesar 0.4 ini menandakan adanya 

peningkatan efektivitas penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan dalam 
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memperoleh laba. Berdasarkan teori kenaikan Total Asset Turnover dan  Debt to 

Asset Ratio seharusnya dibarengi dengan kenaikan Operating Profit Margin.. 

Pada tahun 2014, Total Asset Turnover dan Debt to Asset Ratio mengalami 

penurunan masing-masing sebesar 0.5 kali dan 1%. Penurunan nilai Total Asset 

Turnover ini menandakan bahwa perusahaan belum bisa mengefektifkan 

penggunaan aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan laba, penurunan Total Asset 

Turnover dan Debt to Asset Ratio tidak diikuti dengan penurunan Operating 

Profit Margin yang justu mengalami kenaikan sebesar 11%. 

Sedangkan pada tahun 2015, ketika Total Asset Turnover kembali 

mengalami penurunan sebesar 0.6 kali yang berarti bahwa perusahaan belum bisa 

memanfaatkan aktiva secara maksimal untuk memperoleh pendapatan, Total Debt 

to Asset Ratio dan Operating Profit Margin justru mengalami kenaikan masing-

masing sebesar 3% dan 5%. Penurunan nilai dari Total Asset Turnover pada 

periode ini tidak diikuti dengan turunnya nilai dari Operating Profit Margin yang 

justru mengalami kenaikan, Sedangkan pada tahun 2016, ketiga variabel ini 

mengalami penurunan secara bersamaan hal ini sesuai dengan teori yang 

menyebutkan bahwa setiap perubahan berupa kenaikan Total Asset Turnover dan 

Debt to Asset Ratio akan diikuti oleh perubahan berupa kenaikan pada Operating 

Profit Margin dan setiap perubahan berupa penurunan Total Asset Turnover dan 

Debt to Asset Ratio akan diikuti dengan perubahan berupa penurunan pada 

Operating Profit Margin. 

Berdasarkan uraian diatas, dimana nilai dari Total Asset Turnover, Debt to 

Asset Ratio, dan Operating Profit Margin terlihat sangat fluktuatif. Untuk melihat 
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naik turunnya nilai Total Asset Turnover, Debt to Asset Ratio dan Operating 

Profit Margin dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Grafik 1.1 

Total Asset Turnover, Debt To Asset Ratio Dan Operating Profit Margin Pada 

PT. Alam Sutera Realty Tbk. Tahun 2011-2016 

 

Berdasarkan data pada grafik diatas, terlihat bahwa Total Asset Turnover 

dan Debt to Asset Ratio mengalami pertumbuhan yang fluktuatif begitu pula 

dengan Operating Profit Margin. Namun dari grafik tersebut terlihat beberapa 

masalah, yaitu pada tahun 2012 ketika Total Asset Turnover mengalami 

penurunan, Debt to Asset dan Operating Profit Margin justru mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2013 ketika Total Asset Turnover dan Debt To Asset Ratio 

mengalami kenaikan, Operating Profit Marjin justru mengalami penurunan. 

Sedangkan pada tahun 2014 ketika Total Asset Turnover dan Debt to Asset Ratio 

mengalami penurunan Operating Profit Margin justru menunjukan keadaan 

sebaliknya. Pada tahun 2015 ketika Total Asset Turnover mengalami penurunan, 

Debt to Asset Ratio dan Operating Profit Margin justru sebaliknya. Selanjutnya 
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pada tahun 2016 Total Asset Turnover, Debt to Asset Ratio maupun Operating 

Profit Margin mengalami penurunan. 

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas, peneliti melakukan penelitian 

tentang Pengaruh Total Asset Turnover dan Debt To Asset Ratio terhadap 

Operating Profit Margin pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) (Studi di PT. Alam Sutera Realty Tbk. Periode 2012-

2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, bahwa Total 

Asset Turnover dan Debt To Asset Ratio diduga memiliki pengaruh terhadap 

Operating Profit Margin. Selanjutnya, penulis merumuskan ke dalam beberapa 

rumusan penelitian sebagai berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh Total Asset Turnover secara parsial terhadap 

Operating Profit Margin pada PT. Alam Sutera Realty Tbk. periode 2012-

2016? 

2. Seberapa besar pengaruh Debt To Asset Ratio secara parsial terhadap 

Operating Profit Margin pada PT. Alam Sutera Realty Tbk. periode 2012-

2016? 

3. Seberapa besar pengaruh Total Asset Turnover dan Debt To Asset Ratio 

secara Simultan terhadap Operating Profit Margin pada PT. Alam Sutera 

Realty Tbk. periode 2012-2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui: 

1. seberapa besar pengaruh Total Asset Turnover secara parsial terhadap 

Operating Profit Margin pada PT. Alam Sutera Realty Tbk; 

2. seberapa besar pengaruh Debt To Asset Ratio secara parsial terhadap 

Operating Profit Margin pada PT. Alam Sutera Realty Tbk; 

3. seberapa besar pengaruh Total Asset Turnover dan Debt To Asset Ratio secara 

Simultan terhadap Operating Profit Margin pada PT. Alam Sutera Realty 

Tbk. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara 

praktis, seperti penulis uraikan sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Menambah serta memperbanyak pengetahuan dan wawasan tentang ilmu 

keuangan sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

Operating Profit Margin. 

b. Mendeskripsikan pengaruh Total Asset Turnover dan Debt To AssetRatio 

terhadap Operating Profit Margin pada PT. Alam Sutera Realty Tbk. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis, dapat menerapkan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 

didapat selama di bangku perkuliahan kedalam permasalahan langsung 

yang ada di lapangan. 
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b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menambah referensi sebagai pembanding bagi penelitian yang akan 

datang, serta sebagai tambahan literatur yang menambah wawasan 

tentang pengaruh Total Asset Turnover dan Debt To Asset Ratio terhadap 

Operating Profit Margin. 

c. Bagi perusahaan, saran dan kesimpulan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pada pihak manajer dalam penetapan kebijakan 

perusahaan. 


