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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 

membahas objek sejenis. Berikut ini adalah beberapa penelitian-penelitian yang 

dijadikan sebagai bahan kajian penelitian, di antaranya: 

Pertama, skripsi yang disusun oleh Lilis Saadah Adawiah (2015) dengan judul 

Pengaruh Modal Kerja Bersih (Net Working Capital) dan Pertumbuhan Penjualan 

(Sales Growth) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT Gudang Garam Tbk 

tahun 2001-2013 ini menghasilkan bahwa secara parsial Modal Kerja Bersih (Net 

Working Capital) berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,002, sementara Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,391. Secara simultan, Modal Kerja Bersih (Net Working 

Capital) dan Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) dengan koefisien determinasi sebesar 0,732 atau sebesar 

73,2% dan sisanya sebesar 26,8% dipengaruhi oleh variabel lain.
1
 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mochamad Ardiwijaya Kurnaedi (2014) 

dengan judul Pengaruh Net Working Capital terhadap Return On Equity (ROE) pada 

                                                             
1
 Lilis S. Adawiah, Pengaruh Modal Kerja Bersih (Net Working Capital) dan Pertumbuhan 

Penjualan (Sales Growth) terhadap Return On Assets pada PT Gudang Garam Tbk tahun 2001-2013, 

Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015). 
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PT Kimia Farma Tbk periode 2002-2011 ini menghasilkan bahwa Net Working 

Capital berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,008.
2
 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Erlinda Azhariyah Sofyani (2012) dengan 

judul Pengaruh Modal Kerja Bersih dan Perputaran Modal Kerja terhadap Return 

On Equity di PT Semen Gresik (Persero) Tbk periode 2001-2010 ini menghasilkan 

bahwa secara silmultan Modal Kerja Bersih dan Perputaran Modal Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Equity dengan hasil koefisien determinasi sebesar 

88,7%, sedangkan sisanya sebesar 11,3% dipengaruhi oleh variabel lain.
3
 

Keempat, skripsi yang disusun oleh Sonnya Nurman Sasongko (2013) dengan 

judul Pengaruh Modal Kerja dan Volume Penjualan terhadap Laba Bersih (Studi 

Kasus pada Perusahaan Industri Logam yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2012) ini 

menghasilkan bahwa secara simultan Modal Kerja dan Volume Penjualan 

berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih dengan hasil sebesar 63,9%, sedangkan 

36,1% dipengaruhi oleh variabel lain.
4
 

Kelima, skripsi yang disusun oleh Eko Winarno dengan judul Analisis 

Beberapa Variabel yang Memengaruhi Earning Per Share pada Industri Food and 

                                                             
2
 Mochamad A. Kurnaedi, Pengaruh Net Working Capital terhadap Return On Equity (ROE) 

pada PT Kimia Farma Tbk periode 2002-2011, Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati, 2014). 
3
 Erlinda A. Sofyani, Pengaruh Modal Kerja Bersih dan Perputaran Modal Kerja terhadap 

Return On Equity di PT Semen Gresik (Persero) Tbk periode 2001-2010, Skripsi, (Bandung: 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2012). 
4
 Sonnya N. Sasongko, Pengaruh Modal Kerja dan Volume Penjualan terhadap Laba Bersih 

(Studi Kasus pada Perusahaan Industri Logam yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2012), Skripsi, 

(Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2013). 
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Beverages yang Go Public di Buras Efek Jakarta ini menghasilkan bahwa secara 

parsial Net Sales tidak berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share namun 

Net Sales memiliki hubungan yang positif terhadap Earning Per Share.
5
 

Tabel 2.1 

Kajian Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan 

Tahun 

X1 X2 Y Kesimpulan 

1. Lilis Saadah 

Adawiah 

(2015) 

Modal 

Kerja 

Bersih 

(Net 

Working 

Capital) 

Pertumbuhan 

Penjualan 

(Sales 

Growth) 

Return On 

Assets 

(ROA) 

Modal Kerja Bersih 

dan Pertumbuhan 

Penjualan secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 

2. Mochamad 

Ardiwijaya 

Kurnaedi 

(2014) 

Net 

Working 

Capital 

- Return On 

Equity 

(ROE) 

Net Working Capital 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return On Equity 

(ROE). 

3. Erlinda 

Azhariyah 

Sofyani 

(2012) 

Modal 

Kerja 

Bersih  

Perputaran 

Modal Kerja  

Return On 

Equity 

Modal Kerja Bersih 

dan Perputaran 

Modal Kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return On Equity. 

4. Sonnya 

Nurman 

Sasongko 

(2013) 

Modal 

Kerja  

Volume 

Penjualan  

Laba 

Bersih 

Modal Kerja dan 

Volume Penjualan 

terhadap Laba Bersih 

5. Eko 

Winarno 

Net Sales - Earning 

Per Share 

Net Sales 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

Earning Per Share. 

                                                             
5
 Eko Winarno, Analisis Beberapa Variabel yang Memengaruhi Earning Per Share pada 

Industri Food and Beverages yang Go Public di Bursa Efek Jakarta, Skripsi, (Bandung: Universitas 

Komputer Indonesia). 



13 
 

 
 

B. Konsep dan Teori 

Setelah masalah dalam penelitian dirumuskan, maka langkah selanjutnya 

dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-

generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk 

pelaksanaan penelitian.
6
 

1. Investasi 

Investasi jika dilihat dari kehidupan kita tidak hanya dimiliki oleh para 

pebisnis tetapi dimiliki oleh semua pihak. Hal yang menjadi pembeda yaitu pada 

bentuk investasi yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai dari investasi atau 

orientasi yang dimaksud. Manajemen investasi yaitu proses pengelolaan dana/uang.
 7
 

a. Pengertian Investasi 

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang.
8
 Investasi juga sering diartikan suatu bentuk 

pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana 

pada alokasi yang diperkirakan akan memberi tambahan keuntungan.
9
 

Aktiva yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menumbuhkan kekayaan 

yang melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalty, dividen, dan uang sewa 

untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang 

                                                             
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, da R&d, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 

79. 
7
 Widia L. Lestari, Pengaruh Price to Book Value dan Return On Equity terhadap Harga 

Saham pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2001-2015, Skripsi, (Bandung: Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 19. 
8
 Abdul Halim, Analisis Investasi (Edisi Kedua), (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm 4. 

9
 Irham Fahmi, Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2006), hlm. 2. 
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berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan tersebut 

disebut investasi.
10

  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi 

adalah suatu aktivitas penempatan dan suatu pengelolaan dana yang memiliki tujuan 

untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. 

b. Investasi dalam Ekonomi Syariah 

Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di 

masa yang akan datang. Konsep investasi juga bernuansa spiritual karena 

menggunakan aturan syariah. Sebab itu lah mengapa investasi dianjurkan bagi umat 

muslim. Investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Mengapa? Investasi 

merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat mengabaikan aspek 

postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi latar belakang dalam pembentukan 

yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam.
11

  

Islam menghendaki aktivitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip 

saling menguntungkan dan juga mengharamkan semua tindakan yang merusak dan 

merugikan.
12

 Islam melarang investasi yang mengandung unsur riba, gharar, 

gambling, masyir (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi 

lain yang merugikan salah satu pihak.  

                                                             
10

 PSAK, Standar Akuntansi Keuangan (1 Oktober 2004), nomor 13. 
11

 Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: 

Prenada Media Grup, 2007), hlm. 18. 
12

 Muhamad Nafik HR., Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: PT Serambi Ilmu 

Semesta, 2009), hlm. 23. 
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c. Dasar Hukum Investasi Syariah 

Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena 

menggunakan aturan syariah dan merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. 

Sebab itu lah mengapa investasi dianjurkan bagi umat muslim. Hal tersebut 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut: 

                         

         

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13

 

Ayat di atas dapat ditafsirkan dengan : “hitung dan introspeksilah diri kalian 

sebelum diintrospeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (invest) untuk diri 

kalian dari amal saleh (after here investment) sebagai bekal kalian menuju hari 

perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan Allah SWT.
14

 

Demikian Allah SWT memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman 

untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal shaleh sejak dini sebagai 

bekal untuk menghadapi hari perhitungan.
15

 

                                                             
13

 Soenarjo, Al-Quran dan Terjemahnya (Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur’an Dept 

Agama RI Pelita IV/Tahun I/1984/1985, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Hak 

Penterjemah pada Dept. Agama RI Jakarta), hlm. 437. 
14

 Muhamad Nafik HR., Bursa, hlm. 23. 
15

 Widia L. Lestari, Pengaruh, hlm. 22 
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2. Pasar Modal 

Pasar Modal dibagi menjadi dua jenis di antaranya pasar modal berbasis 

konvensional dan pasar modal berbasis prinsip syariah. Pasar modal syariahlah yang 

sangat disarankan untuk umat muslim. 

a. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal yaitu pasar yang dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang 

diperjual-belikan adalah dana-dana jangka panjang yaitu dana yang keterkaitannya 

dalam investasi lebih dari satu tahun. Pasar modal merupakan tempat bertemunya 

para pialang atau broker yang menjadi perantara antara investor dengan emiten.
16

 

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya berupa 

emiten dan jenis efeknya yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  

Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan pada syariat islam 

sebagaimana telah difatwakan oleh DSN-MUI.
17

 Prinsip pasar modal syariah berbeda 

dengan pasar modal konvensional. Instrument syariah di pasar modal telah 

diperkenalkan kepada masyarakat di antaranya saham syariah, sukuk, dan reksadana 

syariah. Pasar modal syariah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003. Meskipun 

masih banyak kalangan yang meragukan manfaat pasar modal syariah, tetapi Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menjamin tidak akan ada tumpang tindih 

                                                             
16

 Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasusu, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 12. 
17

 Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, Bank dan Industri Keuangan Non Bank 

(IKNB) Syariah, (Jakarta Timur: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2014), hlm. 80. 
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kebijakan yang mengatur, justru dengan adanya pasar modal syariah ini akan 

membuka ceruk baru di lantai bursa.
18

 

Salah satu kelebihan pasar modal adalah kemampuannya menyediakan modal 

dalam jangka panjang dan tanpa batas. Selain itu terdapat manfaat lain yang dimiliki 

oleh pasar modal yaitu bagi emiten, dengan memasuki pasar modal akan mendorong 

pemanfaatan manajemen yang professional. Perusahaan yang sudah go public akan 

menjadi sorotan masyarakat maka untuk mendapatkan sorotan positif, perusahaan 

harus dikelola oleh tenaga-tenaga professional dan berkualitas. Pendanaan dengan 

menggunakan pasar modal dapat digolongkan sebagai sumber pendanaan modern. 

Selain pasar modal terdapat pembiayaan lain seperti venture capital atau modal 

ventura, factoring atau anjak piutang, dan yang lainnya. Namun pemanfaatannya 

belum seluas pasar modal sehingga sumber-sumber pembiayaan tersebut tidak terlalu 

besar perannya dalam perekonomian suatu negara. 

Pasar modal dijadikan sebagai indikator ekonomi makro suatu Negara. Naik 

turunnya indeks suatu bursa dapat dibaca sebagai cermin dinamika ekonomi negara 

tersebut. Itulah sebabnya, dalam publikasi indikator kunci atau data-data dasar suatu 

negara tercantum data tentang indeks harga saham. Indeks harga saham menjadi salah 

satu alat nilai perekonomian suatu Negara di samping angka inflasi, necara transaksi 

berjalan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), dan data ekonomi makro 

lainnya.
19

 

                                                             
18

 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi, hlm. 57. 
19

 Wina Anggraeni, Pengaruh, hlm. 23. 
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b. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah 

                              

                         

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
20

 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa dilarang untuk memakan harta 

sesame dengan jalan yang batil seperti melakukan riba, penipuan, dan hal lain yang 

dilarang kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Salah satunya 

adalah pasar modal, dimana investor akan melakukan kesepakatan dengan pihak 

perusahaan untuk menanamkan modalnya.  

Kesepakatan yang dilakukan di pasar modal adalah melalui proses transaksi 

bai al-musawamah seperti yang disebutkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme 

perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. Pasar regular 

adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa efek dilaksanakan berdasarkan 

proses tawar menawar yang berkesinambungan (bai’ al-musawamah) oleh anggota 

                                                             
20

 Mushaf Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama Islam), hlm. 122. 
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bursa efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah 

terjadinya perdagangan efek di bursa efek. Pemaparan ini merupakan ketentuan 

umum point ke empat.
21

  

Pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan 

hukum di antaranya: 

1) Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk 

reksadana syariah; 

2) Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi Syariah; 

3) Fatwa No. 33/DSN-MUI/XI/2003 tentang obligasi syariah mudharabah; 

4) Fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum 

penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal; 

5) Fatwa N0. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah; 

6) Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi; 

7) Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang waran syariah; 

8) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga syariah Negara (SBSN); 

9) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan SBSN; 

10)  Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang sale and lease back; 

11)  Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN ijarah assets to be leased; 

12)  Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam 

mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. 

                                                             
21

 http://www.dsnmui.or.id/, diakses pada tanggal 24 Desember 2017. 

http://www.dsnmui.or.id/
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Selain UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang menjadi landasan 

hukum pasar modal syariah, juga terdapat undang-undang yang mengatur tentang 

SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara.
22

 

3. Saham 

Saham adalah suatu tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada 

suatu perusahaan. Saham berbentuk lembaran kertas yang tercantum dengan jelas 

nilai dan nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang 

dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Saham merupakan persediaan yang siap 

untuk dijual.
23

 

Saham memiliki dua jenis yang paling umum dikenal oleh publik di antaranya 

yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preference stock). Saham 

biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang 

menjelaskan ninali nominal seperti rupia, dollar, yen, dan sebagainya dimana 

pemegangnya diberi hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS) dan 

rapat umum pegegang saham luar biasa (RUPSLB) serta berhak untuk menentukan 

membeli right issue atau penjualan saham terbatas yang selanjutnya di akhir tahun 

akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. 

Selanjutnya yaitu saham istimewa. Saham istimewa adalah surat-surat 

berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal seperti 

                                                             
22

 Widia L. Lestari, Pengaruh, hlm. 32. 
23

 Wina Anggraeni, Pengaruh, hlm. 28. 
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rupiah, dollar, yen, dan sebagainya dimana pemegangnya akan memperoleh 

pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang biasanya akan diterima setiap kuartal 

atau tiga bulan. Investor yang ingin memperoleh penghasilan yang tinggi lebih baik 

untuk melakukan investasi di saham biasa, alasannya karena perputarannya yang 

diperoleh dari saham tersebut sangat tinggi. Apabila investor menginvestasikan 

dananya di saham preferen, maka hanya pada waktu tertentu saham-saham tersebut 

dapat diuangkan.
24

 

4. Jakarta Islamic Index (JII) 

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham 

yang ada di indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis 

saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.
25

 Pada tanggal 3 Juli 2000, Akan 

tetapi untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang 

digunakan adalah tanggal 2 Januari 1995, dengan nilai indeks sebesar 100. PT Bursa 

Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) 

meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam yaitu Jakarta 

Islamic Index (JII). Indeks ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham-saham 

yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah. 

Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham 

yang sesuai dengan syariah Islam. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang 

masuk dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT 

                                                             
24

 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 270. 
25

 Editor, “Jakarta Islamic Index”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/jakarta_islamic_index 

diakses pada tanggal 05 November 2017. 

http://id.wikipedia.org/wiki/jakarta_islamic_index
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Danareksa Investment Management. Seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan 

saham-saham tersebut dilakukan oleh Bapepam-LK, bekerja sama dengan Dewan 

Syariah Nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 

tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. 

1) Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip-prinsip Syariah 

Dari sekian banyak emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdapat 

beberapa emiten yang kegiatan usahanya belum sesuai dengan syariah, sehingga 

saham-saham tersebut secara otomatis belum dapat dimasukkan dalam perhitungan 

Jakarta Islamic Index.  

Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK 

Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan 

usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah: 

a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang; 

b) Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli 

resiko yang mengandung gharar dan maysir; 

c) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan 

barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi), barang dan 

atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan 

oleh DSN-MUI, dan atau barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat; 
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d) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) 

hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari 

modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI. 

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam katagori syariah adalah: 

a) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas; 

b) Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa 

dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu; 

c) Tidak melebihi rasio (Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan 

total ekuitas tidak lebih  dari 82%, hutang yang berbasis bunga dibandingkan 

dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%, Total pendapatan bunga dan 

pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) 

tidak lebih dari 10%). 

2) Kriteria Pemilihan Saham Jakarta Islamic Index 

Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta 

Islamic Index dilakukan proses seleksi sebagai berikut: 

a) Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang 

dikeluarkan oleh Bapepam-LK; 

b) Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan urutan 

kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir; 

c) Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu nilai 

transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir. 
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3) Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham 

Jakarta Islamic Index akan direview setiap 6 bulan, yaitu setiap bulan Januari 

dan Juli atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Bapepam-LK yaitu pada saat 

diterbitkannya Daftar Efek Syariah. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan 

dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia.
 26

 

4) Pemilihan dan Seleksi Khusus 

Fatwa-fatwa DSN MUI tahun 2004 tersebut mengatur prinsip-prinsip syariah 

di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa suatu sekuritas/efek di pasar modal 

dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh 

pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-MUI. 

Untuk memilih saham-saham yang layak menjadi anggota JII, dilakukan 

seleksi khusus. Pertama, BEJ memilih kumpulan saham yang memiliki usaha utama 

yang tidak bertentangan dengan syariah islam. Saham ini harus sudah tercatat di BEJ 

lebih dari 3 bulan, kecuali jika saham itu masuk dalam kelompok 10 saham dengan 

kapitalisasi pasar terbesar. 

Kedua, BEJ memilih saham yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva 

tidak melebihi 90%, berdasarkan laporan tahunan atau semesteran terakhir. Ketiga, 

mereka memilih 60 saham dari saham-saham itu yang memiliki rata-rata kapitalisasi 

pasar terbesar dalam setahun terakhir. Keempat, akan diseleksi lagi 30 saham dari 

                                                             
26

 Editor, “Jakarta Islamic Index (JII)”, dalam https://www.sahamok.com/bei/indeks-

bursa/jakarta-islamic-index-jii/amp/ diakses pada tanggal 05 November 2017. 

https://www.sahamok.com/bei/indeks-bursa/jakarta-islamic-index-jii/amp/
https://www.sahamok.com/bei/indeks-bursa/jakarta-islamic-index-jii/amp/
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saham-saham tadi yang memiliki nilai likuiditas perdagangan reguler rata-rata paling 

tinggi dalam setahun terakhir. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa saham-saham yang masuk kriteria JII adalah 

saham-saham halal, yang operasionalnya tidak mengandung unsur ribawi dan struktur 

permodalan perusahaan bukan mayoritas dari hutang. Selain halal, saham-saham 

yang masuk dalam JII juga merupakan saham-saham yang paling besar kapitalisasi 

pasarnya, dan paling likuid. Maka saham-saham JII ini pada umumnya mempunyai 

struktur modal yang sehat dan tidak terbebani bunga hutang berlebihan. 

5. Net Working Capital (NWC) 

Net Woking Capital merupakan bagian dari aktiva lancar yang benar-benar 

dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan yaitu yang merupakan 

kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. 

a. Pengertian Net Working Capital (NWC) 

Modal kerja disebut manajemen keuangan jangka pendek. Dalam perspektif 

yang luas, manajemen keuangan jangka pendek merupakan upaya perusahaan untuk 

mengadakan penyesuaian keuangan terhadap perubahan jangka pendek. Perusahaan 

harus memberi tanggapan yang cepat dan efektif. Bidang keputusan ini sangat 

penting karena sebagian besar waktu manajer keuangan digunakan untuk 

menganalisis setiap perubahan aktiva lancar dan utang lancar.
27

 Kelebihan aktiva 

                                                             
27

 Weston J. Fred, Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Edisi Kesembilan), (Jakarta: 1994, 

Erlangga), hlm. 239 
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lancar terhadap hutang jangka pendek.
28

 Modal kerja dalam pengertian ini sering 

disebut modal kerja netto (net working capital). Pada konsep ini modal kerja tidak 

hanya dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar saja tetapi dikaitkan juga 

dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar.
29

 

Modal kerja bersih (Net Working Capital) adalah selisih antara aktiva lancar 

dan utang lancar. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka aktiva 

lancar harus lebih besar daripada utang lancar yang dimaksudkan sebagai jaminan 

kemampuan perusahaan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan jangka pendek atau 

kewajiban finansial jangka pendek berupa hutang-hutang. Net Working Capital 

biasanya diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi utang lancar.
30

  

Net Woking Capital adalah perbedaan antara aset jangka pendek perusahaan 

dengan kewajiban lancar atau hutang jangka pendek. Pada prinsipnya, aktiva jangka 

pendek itu terdiri dari kas, surat berharga, piutang dagang, serta persediaan. 

Sedangkan hutang jangka pendek biasanya terdiri dari kredit jangka pendek, kredit 

yang harus segera dibayar, hutang dagang, hutang wesel, dan hutang pajak. Modal 

kerja bersih (Net Working Capital) merupakan investasi perusahaan dalam bentuk 

uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi kewajiban lancar yang 

digunakan untuk membiayai aktiva lancar.31
 Net Woking Capital merupakan bagian 

dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi 

                                                             
28

 S. Munawir, Analisa Laporan Keuangan, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 115. 
29

 Erlinda A. Sofyani, Pengaruh, hlm. 24 
30

 Erlinda A. Sofyani, Pengaruh, hlm. 26 
31

 Weston J. Fred, Manajemen Keuangan (Edisi Kedelapan), (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 

327. 
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perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya yaitu yang merupakan kelebihan aktiva 

lancar di atas utang lancarnya.  

Pengertian Net Working Capital menurut modal kerja dikaitkan dengan 

besarnya jumlah hutang lancar yang segera harus dibayar. Dengan demikian, maka 

pembagian dari aktiva lancar perusahaan harus disediakan untuk memenuhi 

kewajiban finansial yang segera harus dibayar, di mana bagian aktiva lancar ini tidak 

boleh digunakan dalam membiayai operasi perusahaan untuk menjaga likuiditas 

perusahaan.32 

Jika aktiva lancar melebihi utang lancar yang berarti bahwa perusahaan 

mempunyai modal kerja bersih positif secara umum modal kerja bersih merupakan 

bagian dari aktiva lancar yang dibiayai dengan dana jangka panjang yang terdiri atas 

utang jangka panjang dan modal saham, karena utang lancar menunjukkan sumber 

dana jangka pendek sehingga aktiva lancar melebihi utang maka kelebihannya 

dibayar dengan dana jangka panjang. Jika aktiva lancar lebih kecil dari utang lancar, 

perusahaan mempunyai modal kerja bersih yang negative dengan kata lain modal 

kerja bersih merupakan bagian dati aktiva tetap yang dibiayai oleh utang lancar.
33

 

Rumus untuk mencari Net Working Capital yaitu sebagai berikut: 

                                              34 
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 Mochamad A. Kurnaedi, Pengaruh, hlm. 27. 
33

 Fitri Puspitasari, Pengaruh Tingkat Koletktibitas dan Net Working Capital terhadap 

Tingkat Profitabilitas PD BPR BKPD Pangandaran, Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati, 2013), hlm. 35. 
34

 Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 126. 
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Modal kerja bersih (net working capital) adalah harta lancar dikurangi utang 

lancar. Modal kerja ini merupakan kekuatan intern untuk menggerakkan kegiatan 

bisnis, yaitu untuk membiayai kegiatan operasi rutin dan untuk membayar semua 

utang yang jatuh tempo.  

Kesalahan dalam mengelola modal kerja akan mengakibatkan hilangnya 

kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari 

pegawai dan buruh, disebabkan gaji atau upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan 

kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis khususnya kreditur, 

disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu 

perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut dapat dipastikan akan bangkrut.35 

Salah satu tugas manajer keuangan adalah mengelola harta lancar untuk membiayai 

kegiatan bisnis dan untuk membayar utang yang jatuh tempo. Oleh sebab itu, harta 

lancar itu harus dibiayai dengan utang jangka pendek atau utang jangka panjang.  

Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Net Working Capital 

adalah selisih antara aktiva lancar dan utang lancar yang benar-benar dapat digunakan 

untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. 

b. Dasar Hukum Net Working Capital 

Modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar. 

Namun, yang menjadi pembeda di sini dengan konvensional adalah landasan hukum 

yang digunakan. Berikut adalah landasan hukum mengenai Net Working Capital: 
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 Darsono, Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 
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1) Landasan hukum menurut Al-Quran surat Ali-Imran ayat 14: 

                          

                                 

        

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 

diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 

perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah 

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 

(surga).36 

Ayat ini dapat ditafsirkan dengan kecintaan kepada harat benda. Terkadang 

dimaksudkan untuk membangga-banggakan, angkuh dan sombong, serta menindas 

orang-orang fakir, hal ini merupakan perbuatan tercela. Namun, terkadang 

dimaksudkan untuk memberikan nafkah kepada kaum kerabat, mempererat 

silaturahmi, berbuat baik dan ketaatan, yang terakhir ini merupakan perbuatan terpuji 

secara syar’i. Pada sistem ekonomi Islam, modal diharuskan terus berkembang agar 

sirkulasi uang tidak berhenti. Apabila modal berhenti, maka harta tersebut tidak dapat 

mendatangkan manfaat. Namun jika uang digunakan untuk melakukan bisnis, akan 

mendatangkan manfaat bagi orang lain. Modal tidak boleh diabaikan, manusia 

berkewajiban menggunakan dengan baik agar dapat terus produktif. 

                                                             
36

 Soenarjo, Al-Quran dan Terjemahnya (Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur’an Dept 

Agama RI Pelita IV/Tahun I/1984/1985, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Hak 

Penterjemah pada Dept. Agama RI Jakarta), hlm. 51. 
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2) Landasan hukum menurut Al-Hadits: 

ُ َعلَْيِو َوَسلهَم ََل يَِحل   ِ َصلهى َّللاه ِه قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه ُع  بَيْ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ

 َما لَْيَس ِعْنَدَك َوََل ِرْبُح َما لَْم يُْضَمْن )َرَواهُ اْبُن َماَجو(

Dari Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah 

SAW bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan 

tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan 

(kejelasan hukumnya)." (HR. Ibnu Majah).
37

 

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya dalam jual beli kita tidak 

diperbolehkan menjajakan apa yang belum dalam kepemilikan kita atau masih belum 

ada akad dengan pemilik sebelumnya seperti halnya kita menjual buku pinjaman 

yang kita pinjam dari perpustakaan. Lalu apa hubungan hadits tersebut dengan 

modal? Ya, kita mengetahui bahwa modal adalah segala sesuatu baik itu barang 

berharga ataupun tidak yang kita gunakan sebagai kelangsungan bisnis dagang kita. 

Pada hadits diatas kita mengetahui larangan dalam mencari modal kita tidaklah boleh 

merugikan satu sama lain. Seperti penerangan diatas bahwa kita tidak diperbolehkan 

atau lebih tepatnya dilarang untuk menggunakan modal yang bukan milik kita dan 

juga tidak diperbolehkan memperjualbelikan yang tidak jelas. 

c. Kegunaan Net Working Capital 

Kegunaan Net Working Capital (NWC) di antaranya yaitu untuk mengukur 

tingkat likuiditas perusahaan, oleh adanya keyakinan bahwa semakin besar kelebihan 

                                                             
37

 Achmad Naufal, “Penerangan tentang hadits ekonomi bab modal yang tidak jelas” dalam 

https://www.kompasiana.com/nopalary/penerangan-tentang-hadits-ekonomi-bab-modal-yang-tidak-

jelas_58cde798519373ec12a64768 diakses pada tanggal 25 Oktober 2017. 
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(margin) aktiva lancar di atas hutang lancar maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban-kewajiban.
 38

 Aktiva lancar adalah 

pengeluaran kas, akan tetapi bila ditinjau secara lebih mendalam tentang masing-

masing pos tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda satu sama lain. Kas 

merupakan aktiva lancar dan piutang lebih likuid disbanding dengan persediaan. 

Dengan demikian, sektor hutang lancar, jangka waktu atau jatuh tempo biasanya 

tidak bersamaan. 

6. Net Sales (NS) 

Penjualan dalam perusahaan dagang sebagai salah satu unsur dari pendapatan 

perusahaan. Aktivitas menjual adalah tindakan melaksanakan jual beli yang meliputi 

penyerahan hak milik dan pembayaran harga dalam jangka waktu perjanjian.  

a. Pengertian Net Sales (NS) 

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan 

menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh 

laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menjual adalah ilmu dan seni 

mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar 

bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.39 

Penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, 

mempengaruhi, dan memberikan pentunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan 

kebutuhannya dengan produk ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai 
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 Fitri Puspitasari, Pengaruh, hlm. 36. 
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 Basu Swastha, Manajemen Penjualan, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 8. 
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harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.40 Penjualan (sales) adalah 

sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual.41
 

Penjualan (sales) merupakan total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas 

barang dagangan yang dijual peusahaan, baik meliputi penjualan tunai maupun 

penjualan secara kredit. Aktivitas menjual adalah tindakan yang membangkitkan bagi 

yang membeli barang atau jasa dan melaksanakan jual beli yang meliputi penyerahan 

hak milik dan pembayaran harga dalam jangka waktu perjanjian.  

Penjualan bersih (net sale) adalah penjualan dikurangi dengan pengembalian, 

pengurangan harga, biaya transpor yang dibayar untuk langganan dan potongan 

penjualan yang diambil.42 Net Sales merupakan hasil penjualan kotor sesudah 

dikurangi dengan berbagai potongan serta pengurangan lainnya seperti diskon 

penjualan dan return penjualan. 

Penjualan dalam perusahaan dagang sebagai salah satu unsur dari pendapatan 

perusahaan. Unsur-unsur dalam penjualan bersih terdiri dari penjualan kotor, return 

penjualan, potongan penjualan, dan penjualan bersih. Cara menghitung Net Sales: 

                                 

Penjualan (sales) merupakan total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan 

atas barang dagangan yang dijual peusahaan, baik meliputi penjualan tunai maupun 

penjualan secara kredit.
43

 Penjualan secara garis besar bisa dipengaruhi oleh: 
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 Moekijat, Kamus Istilah Ekonomi, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 488. 
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 Kusnadi H, Akuntansi Keuangan Lanjutan, (Malang: Unibraw, 2000), hlm. 19. 
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1) Faktor lingkungan tidak terkendali (Lingkungan sosial dan budaya, lingkungan 

ekonomi, situasi bisnis yang ada, lingkungan politik dan hukum, sumber dan 

tujuan penjualan); 

2) Faktor lingkungan terkendali (Produk, harga, distribusi, dan promosi). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Net Sales adalah Sales yang telah dikurangi 

dengan berbagai potongan dan pengembalian. 

b. Dasar Hukum Net Sales 

Penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, 

mempengaruhi, dan memberikan pentunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan 

kebutuhannya dengan produk ditawarkan. Landasan hukum mengenai penjualan 

bersih (Net Sales) yaitu: 

1) Landasan hukum menurut Al-Quran surat Al-baqarah ayat 198: 

                                

                              

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada 

Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu 

sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.
44
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2) Landasan hukum menurut Al-Hadits: 

ِه َوأَِلِه َوَسلََّم َقاَل:  ٌْ ًَ هللاُ َعْنُه أَنَّ َرُسْوََلهلِل َصلًَّ هللاُ َعَل ِد اْلُخْدِريِّ َرِض ٌْ ًْ َسِع َعْن أَِب

ُع َعْن َتَراٍض  ٌْ َمااْلَب )رواه البٌهقً وابن ماجه وصححه ابن حبان( إِنَّ  

Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya 

jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu 

Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

Ayat di atas dapat ditafsirkan : Tidak sah jual-beli orang yang dipaksa. Akan 

tetapi di sana ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa menjual harta 

miliknya, seperti bila seseorang memiliki hutang kepada pihak lain dan sengaja tidak 

mau membayarnya, maka pihak yang berwenang boleh memaksa orang tersebut 

untuk menjual hartanya, lalu membayarkan hutangnya, bila dia tetap tidak mau 

menjualnya maka dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang agar 

menyelesaikan kasusnya atau memberikan hukuman kepadanya (bisa dengan penjara 

atau selainnya. Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka 

ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak 

(dhahir) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan 

penerimaan.  

Penjualan (sales) merupakan total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan 

atas barang dagangan yang dijual peusahaan.
45

 Penjualan secara garis besar bisa 

dipengaruhi oleh dua faktor lingkungan, di antaranya faktor lingkungan terkendali 
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(Produk, harga, distribusi, dan promosi) dan faktor lingkungan tidak terkendali 

(Lingkungan sosial dan budaya, lingkungan ekonomi, situasi bisnis yang ada, 

lingkungan politik dan hukum, sumber dan tujuan penjualan).  

7. Total Assets 

Total aset atau total aktiva merupakan keseluruhan aktiva lancar yaitu uang 

kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasikan 

menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus usaha perusahaan yang 

normal atau dalam waktu satu tahun. 

a. Pengertian Total Assets  

Total Assets atau ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain 

dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan yang 

memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh perusahaan 

yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber 

informasi, lebih banyak staf akuntansi, dan sistem informasi yang lebih canggih, 

memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, 

regulator, dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk 

melaporkan laporan keuangan auditnya lebih cepat ke publik.   

Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki karena terjadinya peristiwa di masa 

lalu dan manfaat ekonominya diharapkan diperoleh oleh perusahaan di masa yang 
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akan datang.
46

 Aset bermanfaat secara langsung ataupun tak langsung, sifatnya 

produktif dan masuk dalam bagian operasi perusahaan dan juga memiliki kemampuan 

dalam mengurangi pengeluaran kas. Total aset atau total aktiva adalah keseluruhan 

aktiva lancar yaitu uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang 

diharapkan akan direalisasikan menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama 

siklus usaha perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun.  Jumlah aktiva 

lancar dipengaruhi oleh tingkat modal kerja dan operasi perusahaan (atau penjualan 

yang diharapkan akan tercapai). Meskipun hubungan antara jumlah aktiva lancar 

dengan tingkat penjualan tidaklah linier, tetapi dapat dilihat bahwa semakin besar 

tingkat kegiatan, semakin besar pula jumlah aktiva lancar yang dimiliki.
47

  

Total Aset adalah Jumlah Kewajiban dan Ekuitas. Total aset adalah jumlah 

dari aktiva lancar dan aktiva tetap oleh perusahaan.
48

 Uang tunai merupakan 

kekayaan perusahaan atau sering disebut aktiva. Kekayaan merupakan sumber daya 

untuk melakukan usaha. Penyajian kekayaan dan sumber pembelajaannya dalam 

suatu persamaan dapat digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan.
49

 

Kekayaan perusahaan ini bisa berbentuk wujud fisik atau juga non fisik (hak) yang 

memiliki nilai. 

                                                             
46 Eka Nicho, “Pengertian Aktiva, Konsep Aset dalam Akuntansi”, dalam http://nichonotes. 
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Assets perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di 

masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh assets melalui pembelian atau produksi 

sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan assets. Misalnya 

properti yang diterima perusahaan dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk 

merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Transaksi atau peristiwa 

yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan assets. 

Oleh karena itu, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya 

memenuhi definisi assets.
50

 Asset lancar sangat berkaitan dengan besarnya modal 

kerja. Modal kerja tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan, di mana uang atau dana yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan akan 

dapat kembali lagi masuk ke dalam kas melalui hasil penjualannya. Uang yang masuk 

yang berasal dari penjualan produk akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai 

operasi selanjutnya. Dengan demikian, dana dari penjualan tersebut akan terus 

menerus berputar setiap periodenya selama berjalannya suatu perusahaan. Jadi, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Total Assets adalah jumlah dari aktiva lancar dan aktiva 

tetap oleh perusahaan, atau keseluruhan aktiva. 

b. Dasar Hukum Total Assets 

Kekayaan perusahaan ini bisa berbentuk wujud fisik atau juga non fisik (hak) 

yang memiliki nilai. Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki karena terjadinya 

peristiwa di masa lalu dan manfaat ekonominya diharapkan diperoleh oleh 
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perusahaan di masa yang akan datang. Namun, pembeda dengan konvensional yaitu 

berdasarkan landsan hukumnya. Landasan hukum tentang Total Assets yaitu: 

1) Landasan hukum menurut Al-Quran surat Al-Hujuraat ayat 15: 

                                     

                 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 

percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-

ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan 

Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.
51

 

2) Landasan hukum menurut Al-Hadits: 

ٌُْسأََل َعْن ُعْمِرِه فٌَِما أَْفَناهُ وَ  اَمِة َحتَّى  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َعْن ِعْلِمِه فٌَِما َلَ َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد 

َن اْكَتَسَبُه َوفٌَِما أَْنَفَقُه َوَعْن ِجْسِمِه فٌَِما أَْبالَهُ ٌْ  َفَعَل َوَعْن َمالِِه ِمْن أَ

Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai 

dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana 

dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang 

hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang 

tubuhnya untuk apa digunakannya. (HR at-Tirmidzi (no. 2417), ad-Daarimi 

(no. 537), dan Abu Ya’la (no. 7434), dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan al-

Albani dalam “as-Shahiihah” (no. 946) karena banyak jalurnya yang saling 

menguatkan.) 
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Ayat di atas ditafsirkan bahwa Al-Qur’an telah dengan jelas memberikan 

gambaran dalam menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan, yaitu 

menekankan diwajibkanya berinfaq, melarang sikap boros terhadap harta dan 

menggunakannya dalam hal-hal yang dilarang oleh syari’ah, melarang semua bentuk 

kejahatan termasuk riba dan aktivitas yang tidak adil, memanfaatkanya sesuai dengan 

ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah. Hadits di atas menunjukkan kewajiban 

mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan 

diridhai oleh Allah, karena pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai 

pertanggungjawaban tentang harta yang mereka belanjakan sewaktu di dunia.
52

 

c. Klasifikasi Assets 

Assets dapat diklasifikasikan menjadi aset yang memiliki wujud atau bentuk 

fisik dan aset tidak berwujud atau tidak memiliki bentuk fisik. Aset terdiri dari tiga 

kategori yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. 

1) Aset Lancar / Aktiva Lancar 

Aktiva lancar adalah uang tunai atau kas dan aset kekayaan lainnya yang 

diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual atau dikonsumsi habis dalam 

waktu tidak lebih dari satu tahun. Aktiva lancar memiliki kriteria-kriteria, yaitu 

entitas usaha mengharapkan untuk menggunakan atau mengeluarkan (menjual) aktiva 

dalam kurun siklus normal kurang dari satu tahun, contohnya yaitu piutang usaha 

yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari satu tahun. Contoh yang lain lagi yaitu 
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https://muslim.or.id/3952-mengatur-dan-membelanjakan-harta.html
https://muslim.or.id/3952-mengatur-dan-membelanjakan-harta.html


40 
 

 
 

meja kursi adalah aset lancar bagi perusahaan mebel karena merupakan persediaan 

yang akan dijual tetapi jika dimiliki buka perusahaan mebel misalnya perusahaan 

manufaktur, meja dan kursi tersebut akan dicatat sebagai aset tetap (peralatan) karena 

perusahaan tersebut tidak memiliki tujuan untuk menjual meja kursi, hanya 

digunakan sebagai peralatan untuk mendukung operasi perusahaan. 

Contoh yang termasuk ke dalam aktiva lancar yaitu kas, kas dapat disebut 

sebagai aktiva lancar yang paling lancar. Sesuatu apapun yang dapat ditabungkan di 

bank serta dapat dengan mudah ditarik atau diambil setiap saat itu dianggap kas. 

Contohnya yaitu uang, cek (belum ditari/diuangkan) juga uang kas yang disimpan di 

bank. Namun, untuk sertifikat deposito tidak termasuk dalam kas karena adanya 

pembatasan waktu dalam penarikan. Kas yang disimpan dan bertujuan untuk tidak 

digunakan dalam periode normal operasi perusahaan tidak disebut aset lancar. 

Contoh lain yaitu investasi jangka pendek yang diperdagangkan. Investasi 

yang ditujukan dijual kembali dalam jangka waktu yang pendek untuk mendapatkan 

keuntungan. Investasi ini merupakan aset lancar. Lalu piutang dagang. Piutang adalah 

tagihan kepada seseorang atau badan usaha yang muncul karena operasi normal 

entitas usaha. Lalu persediaan (Inventory). Persediaan merupakan aktiva yang 

tersimpan, baik untuk dijual seperti persediaan barang dagang maupun untuk 

digunakan oleh entitas itu sendiri (bahan baku) dalam rentang waktu operasi normal 

entitas usaha. Contoh yang terakhir yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di 

muka juga merupakan aktiva lancar dan merupakan aset yang diperoleh karena 
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adanya pembayaran yang manfaat dan pemakaian ekonominya tidak habis dipakai 

dalam satu periode, missal sewa gedung yang dibayar dimuka dan pembayaran 

asuransi di muka.
53

 

2) Aset Tetap / Aktiva Tetap 

Aktiva tetap adalah harta kekayaan atau sumber daya entitas bisnis 

(perusahaan) yang diperoleh serta dikuasai dari hasil kegiatan ekonomi (transaksi) 

pada masa yang lalu. Aset tetap digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional 

usaha perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Peranan aset tetap sangat 

signifikan dalam menghasilkan barang dan jasa. Misalnya tanah atau lahan dan 

bangunan tempat produksi, mesin, dan berbagai peralatan lain yang digunakan 

sebagai alat produksi. PSAK menuturkan bahwa aktiva tetap adalah aset yang 

berwujud yang didapat atau diperoleh dengan kondisi siap pakai maupun dibangun 

terlebih dahulu dan dipakai dalam aktivitas operasi perusahaan, tidak ditujukan dijual 

kembali dalam rangka aktivitas normal perusahaan serta memiliki manfaat ekonomi 

lebih dari satu tahun. 

Aset tetap memiliki beberapa karakteristik, yaitu mempunyai wujud fisik, 

tidak ditujukan untuk dijual kembali, memiliki nilai yang material, harga aset tersebut 

cukup signifikan (tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan), memiliki masa manfaat 

ekonomi lebih dari satu tahun dan nilai manfaat ekonominya dapat diukur, aset yang 

digunakan dalam aktivitas normal perusahaan. Contohnya yaitu mobil bagi dealer 
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mobil diakui sebagai persediaan bukan aktiva tetap, sedangkan bagi perusahaan 

manufaktur, mobil diakui sebagai aktiva tetap bukan persediaan.
54

 

3) Aset tidak berwujud / Aktiva tidak berwujud 

Aktiva tidak berwujud yaitu aset yang tidak terlihat wujud fisiknya secara 

nyata, tidak dapat disentuh, namun terasa besar manfaatnya. Keberadaannya dapat 

menguntungkan bagi perusahaan yang memilikinya. Aktiva tak berwujud adalah 

aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata, 

serta dimiliki guna dihasilkan maupun meyerahkan barang dan jasa, disewakan 

maupun hanya untuk tujuan administrasi. Diakui aktiva tak berwujud apabila 

perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang 

dari aset tersebut dan biaya-biaya dalam perolehannya dapat diukur. Apabila aktiva 

tak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau 

setara kas lainnya, maka harga perolehan aktiva tak berwujudnya sebesar uang yang 

dikeluarkan atau yang akan dibayarkan. 

Contoh aktiva tak berwujud yaitu hak sewa (lease hold) seperti sewa gedung, 

sewa kendaraan, dan sewa mesin. Mengapa dianggap aktiva tak berwujud? Karena 

memberikan kontribusi bagi perusahaan di masa mendatang dan memiliki masa 

manfaat lebih dari satu periode. Hak paten merupakan hak yang didapat dari 

penemuan tertentu, penemu tersebut akan mendapatkan manfaat dalam waktu tertentu 
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dan di masa mendatang (dapat diperpanjang), seperti penemuan formula, sistem, 

penemuan produk, atau rekayasa. Merek dagang adalah hak yang didapat dari suatu 

merk komersil tertentu seperti logo, tulisan, symbol, ataupun kombinasinya yang 

mewakili entitas tertentu. Selanjutnya organization cost, merupakan pengeluaran 

entitas yang timbul sebelum perusahaan beraktivitas operasi, seperti biaya notaris, 

biaya yang dicatat sebagai perolehan aset tak berwujud karena manfaatnya yang 

diperoleh entitas saat itu dan di masa mendatang selama entitas masih operasi.  

Copyright merupakan hak yang diberikan karena suatu penulisan, baik itu 

puisi, novel, karya ilmiah, dan lainnya. Licences, hak yang didapat dari pemerintah 

untuk dapat melakukan aktivitas yang terkait dengan bidang usaha perusahaan. 

Terakhir yaitu goodwill, yaitu keistimewaan atau kelebihan tertentu yang dimiliki 

suatu entitas, seperti keistimewaan perusahaan dapat muncul karena perusahaan 

mempunyai reputasi yang sangat bagus, mempunyai produk yang tak dimiliki oleh 

para pesaing maupun letak perusahaan yang strategis.
55

 

8. Faktor Lain yang Memengaruhi Total Assets 

Faktor-faktor yang memengaruhi aset diambil melalui studi pada penelitian 

terdahulu, yaitu efisiensi operasional, mutu pembiayaan, dan permodalan serta 

pembiayaan, tabungan, modal, dan sisa hasil usaha. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang 

memengaruhi pertumbuhan total aset yang sesuai dengan studi literatur, yaitu:
 
 

1) Return On Asset (ROA) 
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ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas dari suatu perusahaan yang 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. ROA 

ini mewakili SHU dan efisiensi operasional. Semakin besar ROA semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut 

dari penggunaan aset. Hal ini menyebabkan ROA dan total aset memiliki hubungan 

yang postif. Artinya, ketika terjadi peningkatan pada ROA maka total aset akan ikut 

meningkat dengan persentase tertentu. 

2) Financing to Depost Rasio (FDR)  

FDR adalah persentase seberapa banyak pembiayaan yang dapat disalurkan 

kepada para anggota dari total dana yang diterima. Secara logis, penambahan jumlah 

pembiayaan akan menambah jumlah aset. Dengan demikian, faktor-faktor yang 

memengaruhi jumlah pembiayaan, juga merupakan faktor-faktor yang memengaruhi 

pertumbuhan aset. Semakin tinggi pembiayaan yang dapat disalurkan maka makin 

tinggi persentase FDR dan juga akan meningkatkan total aset suatu perusahaan. 

3) Dana Pihak Ketiga (DPK)  

DPK memiliki andil yang besar dalam peningkatan kesuksesan suatu BMT. 

Berbeda dengan lembaga bisnis lainnya yang merupakan organisasi berbasis modal 

(capital based organization), BMT memiliki partisipasi anggota sebagai kunci 

keberhasilannya karena BMT merupakan member based organization. DPK dengan 

total aset memiliki hubungan yang positif. Artinya, ketika DPK meningkat maka total 

aset pun akan ikut meningkat. 
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4) Non Performing Finance (NPF) 

NPF merupakan merupakan permasalahan nomor satu pada lembaga 

keuangan syariah, keberadaanya memengaruhi rentabilitas dan menurunkan tingkat 

kualitas aktiva produktif. NPF sendiri memiliki definisi yang sama dengan NPL yaitu 

Non Performing Loan. Sesuai definisi NPF dengan total aset memiliki hubungan 

yang negatif. Artinya ketika NPF meningkat maka total aset akan menurun.
 56

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah model yang menerangkan bagaimana hubungan 

suatu teori dengan faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah 

tertentu. Dibuat kerangka berpikir dari Net Working Capital dan Net Sales terhadap 

Total Assets agar penelitian memberikan gambaran yang jelas dan sistematis. Berikut 

di bawah ini dipaparkan peta konsep dan kerangka berpikir: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 
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Gambar 2.2 

Peta Konsep 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Berdasarkan dengan teori serta kerangka berpikir maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis mengenai pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Total Assets 

secara parsial sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh Net Working Capital (NWC) terhadap Total 

Assets pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index periode 2010-2016 

Ha : Terdapat pengaruh Net Working Capital (NWC) terhadap Total Assets 

pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index periode 2010-2016 

 

 

 

2. Hipotesis mengenai pengaruh Net Sales (NS) dan Total Assets secara parsial 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh Net Sales (NS) terhadap Total Assets pada PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode 2010-2016 

Net Working Capital Total Assets 
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Ha : Terdapat pengaruh Net Sales (NS) terhadap Total Assets pada PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode 2010-2016 

 

3. Hipotesis mengenai pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Net Sales 

(NS) terhadap Total Assets secara simultan sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) 

terhadap Total Assets pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index periode 2010-2016 

Ha : Terdapat pengaruh Net Working Capital (NWC) dan Net Sales (NS) 

terhadap Total Assets pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index periode 2010-2016 
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