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BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Investasi sebagai salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi suatu

negara, termasuk ke dalam persoalan muamalah duniawiyah,dalam upaya

memenuhi kebutuhan suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Kini

masyarakat yang berkelebihan dana dapat berinvestasi di pasar modal. Pasar

modal adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam

bentuk surat-surat berharga yang berjangka. Dalam pasar modal,surat berharga

disebut juga dengan istilah ”efek”. Pasar modal Indonesia sebagai salah satu

lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau

tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang

disebut efek. 1

Islam telah menganjurkan umat Islam untuk berinvestasi. Dengan

berivestasi harta yang dimiliki oleh individu dapat berkembang dan

mendatangkan manfaat bagi individu lainnya. Manfaat tersebut dapat langsung

dibuktikan karena dengan berinvestasi akan membuka lapangan pekerjaan.

Pasar modal dapat dibagi dalam tiga definisi yaitu pertama pasar modal

dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir,termasuk

bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat

berharga/klaim panjang atau pendek primer dan yang tidak langsung. Kedua,

1 Nur Aini, “Saham Syariah masih Tumbuh Positif”, dalam
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/01/01/oj3rqy382-saham-syariah-
masih-tumbuh-positif. diakses tanggal 15 November 2017 pukul 14.55
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pengertian pasar modal dalam arti menengah bahwa pasar modal adalah semua

pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-

warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari tahun) termasuk

saham,obligasi,pinjaman berjangka,hipotik,tabungan dan deposito jangka panjang.

Ketiga adalah pengertian pasar modal dalam arti sempit yaitu tempat pasar uang

terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan

jasa makelar dan underwriter.2 Salah satu faktor berkembangnya pasar modal

yang relatif pesat ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran

perusahaan,investor,dan masyarakat akan peranannya dalam proses alokasi dana

secara efisien. Pada dasarnya perusahaan akan selalu membutuhkan modal untuk

pertumbuhan dan memenuhi kelangsungan hidup perusahaan,maka biasanya

perusahaan menerbitkan obligasi atau saham.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme

kegiatannya terutama mengenai emiten,jenis efek yang diperdagangkan dan

mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang

akad,pengelolaan perusahaan,maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-

prinsip syariah. Adapun yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip syariah adalah

prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penempatannya dilakukan

oleh DSN-MUI melalui fatwa.3

2 Menurut Hugh T. Patrick dan U tun Wai dalam Najib A. Gisymar. Insider Trading
dalam Transaksi Efek, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1998).

3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,Cetakan 1, (Jakarta:
Prenadamedia Group,2009),hlm 111.
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Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan

suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Emiten yang kegiatan usaha maupun cara

pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan

surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu

perusahaan.4

Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada

tanggal 25 Juni 1997 dengan diterbitkannya reksadana syariah yang diikuti

diterbitkannya obligasi syariah pada akhir 2002. Selanjutnya,pada tanggal 3 Juli

2000, 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 untuk lebih mengembangkan pasar

modal syariah.

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks terakhir yang dikembangkan

oleh BEJ yang bekerja sama dengan Danareksa Investment Management untuk

merespons kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. Jakarta

Islamic Index (JII) merupakan di subset dari Indeks Harga Saham Gabungan

(IHSG) yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1

Januari 1995 sebagai base date (dengan nilai 100). JII melakukan penyaringan

(filter) terhadap saham yang listing. Rujukan dalam penyaringan adalah fatwa

4 Ibid.,hlm. 137
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syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan

fatwa inilah BEJ memilah Emiten yang unit usahanya sesuai dengan syariah.5

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks saham yang ada di

Indonesia yang menghitung index harga saham rata-rata saham untuk jenis saham-

saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja

sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia)

dengan PT Danareksa Investment Management (PT DIM). Jakarta Islamic Index

terdiri dari 30 perusahaan yang dipilih dari saham –saham yang sesuai dengan

syariah Islam. Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang masuk kriteria

syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Danareksa

Investment Management. Akan tetapi 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.6

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor

untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat

bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di

bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan

akuntanbilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas

keinginan innvestor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII

menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah

5 Khaerul Umam,Pasar Modal Syariah (Praktik Pasar Modal Syariah),(Bandung:CV
Pustaka Setia,2013),hlm.128

6 Penjelasan yang dikutip dari editor,”Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam
Perhitungan Jakarta Islamic Index”,dalam www.sahamok.com/bei/indeks-bursa/jakarta-islamic-
index-jii/. Diakses pada tanggal 15 November 2017 pada pukul 16.40.
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tanpa takut tercampur dengan ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja

(bencmark) dalam memilih portofolio saham yang halal. 7

Setiap investor di pasar modal mempunyai tujuan utama dalam

menanamkan dananya pada perusahaan yaitu untuk mendapatkan tingkat

pengembalian investasi berupa deviden dan capital gain. Keuntungan tersebut

tentu tidak terlepas dari yang namanya risiko. Oleh karna itu, investor

memerlukan informasi untuk meminimalisir risiko investasi yang mereka hadapi.

Salah satu mendapatkan informasi tersebut dengan cara menganalisis. Ada dua

analisis yang digunakan untuk menentukan nilai saham sebenarnya yaitu

fundamental security analysis atau company analysis dan technical analysis.8

Informasi fundamental adalah informasi yang berhubungan dengan

kondisi perusahaan yang umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang

merupakan salah satu kinerja perusahaan. Dari laporan keuangan dapat diketahui

beberapa informasi fundamental antara lain: rasio-rasio keuangan, arus kas, serta

ukuran kinerja-kinerja lainnya yang berhubungan dengan tingkat keuntungan

perusahaan. Dengan menggunakan fundamental security analysis investor dapat

mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba.

Investor hanya akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang

mempunyai reputasi baik. Perusahaan yang mempunyai reputasi baik adalah

perusahaan yang mampu memberikan deviden secara konstan kepada pemegang

7 Candra Setya Santoso, “MNC Masuk ke JII,BUMI Malah Terlempar” dalam
http://economy.okezone.com/read/2010/06/24/278/346146/mnc-masuk-ke-jii-bumi-malah-
terlempar. diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 16.55

8 Abdul Aziz,Manajemen Investasi Syariah,(Bandung: Alfabeta,2010),hlm 93.
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saham. Semakin meningkatnya laba yang diterima perusahaan maka semakin

tinggi pula deviden yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga saham dan return saham,

baik bersifat makro maupun mikro ekonomi. Faktor makro ada yang bersifat

ekonomi maupun non ekonomi.9 Faktor makro ekonomi terinci dalam beberapa

variabel ekonomi,misalnya inflasi,suku bunga, kurs, valuta asing, tingkat

pertumbuhan ekonomi,harga bahan bakar minyak di pasar internasional,dan

indeks saham regional. Faktor makro non ekonomi mencakup peristiwa politik

domesrik,peristiwa hukum, dan peristiwa politik internasional. Sementara itu,

faktor mikro ekonomi terinci dalam variabel misalnya laba per saham, deviden per

saham, nilai buku per saham, debt equity ratio,dan rasio keuangan lainnya.

Earning Per Share (EPS) merupakan perbandingan antara earning (dalam

hal ini laba bersih setelah pajak) dengan jumlah lembar saham perusahaan. Bagi

para investor,informasi Earning Per Share (EPS) merupakan informasi yang

dianggap paling mendasar dan berguna,karena bias menggambarkan prospek

earning di perusahaan masa depan. Semakin besar Earning Per Share (EPS)

maka semakin besar laba yang diterima pemegang saham,hal ini menunjukkan

semakin baik kondisi operasional perusahaan. 10 Earning Per Share (EPS) sangat

penting karena merupakan pendapatan bagi perusahaan untuk investor dan

menjadi  tolak ukur investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

Tingginya jumlah Earning Per Share (EPS) akan meningkatkan kepercayaan

investor untuk menambah investasinya yang mana sangat dibutuhkan oleh pihak

9 Mohamad Samsul. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio.(Surabaya:
Erlangga.2006).hlm 90

10 Irham Fahmi,Analisis Laporan Keuangan,(Bandung: Alfabeta,2014),hlm 138
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perusahaan. Earning Per Share (EPS) yang tinggi merupakan tolak ukur

kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan bersih.

Tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau

keuntungan yang maksimal. Oleh karna itu perusahaan perlu mengetahui

perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Efektifitas manajemen dalam

menghasilkan laba dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Profitabilitas

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang dihasilkan dari

berbagai aktivitas perusahaan melalui sejumlah kebijakan dan keputusan yang

dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Profitabilitas pada penelitian

ini ditekankan pada Return on Asset (ROA) karena pengukuran tersebut akan

memungkinkan seorang analis untuk mengevaluasi tingkat earning dalam

hubungannya dengan volume penjualan (net sales),jumlah aktiva dan investasi

tertentu dari pemilik perusahaan.

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan

menentukan bagi perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan yaitu

memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menurut

Warrren Reeve Fees yang diterjemahkan oleh Aria Faramita dan kawan-

kawan,(2006:300) menyatakan bahwa penjualan adalah jumlah yang dibebankan

kepada pelanggan untuk barang yang dijual,baik secara tunai maupun kredit.

Dalam penelitian ini penjualan diukur dengan total penjualan. 11

11 Lina Andayani,Fridayana Yudiaatmaja,dan Wayan Cipta, “Pengaruh Penjualan dan
Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perdagangan,Jasa,dan Investasi di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2014”,dalam jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha jurusan
manajemen (volume 4 tahun 2016),hlm 1-2
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Disamping Earning Per Share (EPS) dan net sales,terdapat rasio lain yang

digunakan untuk mengetahui efektifitas penggunaan dana perusahaan untuk

menghasilkan laba. Dana yang diolah perusahaan tersebut terbagi atas beberapa

sumber,dua diantaranya berasal dari total investasi atau asset yang dimilikinya

dan dari modal atau ekuitas yang tertanam dalam perusahaan. Kedua rasio

tersebut menunjukkan perolehan laba atas pengelolaan aktiva dan ekuitas

perusahaan sehingga dapat mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi.

Return On Assets (ROA) merupakan pengembalian atau laba yang

dihasilkan dari pengelolaan asset maupun investasi perusahaan. Rasio ini biasa

dipakai sebagai indicator akan profitabilitas perusahaan dengan membandingkan

antara laba bersih dengan keseluruhan total aktiva pada perusahaan. Return On

Asset (ROA) dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektifitas

keseluruhan perusahaan karena Return On Asset (ROA) memperhitungkan

penggunaan aktiva dan profitabilitas dalam penjualan. Dengan demikian, Return

On Asset (ROA) dapat dijadikan salah satu indikator dalam pengambilan

keputusan investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Maka semakin

tinggi rasio Return On Asset (ROA) maka akan semakin tinggi pula kepercayaan

dan minat investor untuk berinvestasi sehingga ini sangat besar pengaruhnya

terhadap kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya.

Berikut ini adalah data yang penulis dapat dari laporan keuangan salah

satu perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) studi kasus pada PT

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk mengenai variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan.



9

Tabel 1.1
Data Perbandingan Tingkat Net Sales,EPS dan ROA pada PT.

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Periode 2007-2016 (dalam ribuan)

Tahun Net Sales↑ Earning Per Share ↑ Return On
Asset ↑

2007 7.323.644 5,45% 267,22 2,92% 20,93%

2008 9.780.498 7,28% ↑ 474,16 5,18% ↑ 18,84% ↓

2009 10.576.456 7,88% ↑ 746,12 8,15% ↑ 18,26% ↓

2010 11.137.805 8,29% ↑ 876,05 9,57% ↑ 12,76% ↓

2011 6.331.308 4,71% ↓ 469,78 5,13% ↓ 12,84% ↑

2012 17.290.337 12,88% ↑ 1293,15 14,13% ↑ 14,15% ↑

2013 18.691.286 13,92% ↑ 1361,02 14,87% ↑ 20,67% ↑

2014 19.996.264 14,89% ↑ 1431,82 15,64% ↑ 28,59% ↑

2015 17.798.055 13,25% ↓ 1183,48 12,93% ↓ 27,68% ↓

2016 15.361.894 11,44% ↓ 1051,37 11,49% ↓ 13,23% ↓
Sumber : Laporan Tahunan PT. Indocement Tunggal Prakarsa12

Berdasarkan data diatas, Net Sales terus mengalami peningkatan dari tahun

2008 sampai tahun 2010. Pada tahun 2008 penjualan meningkat sebesar 7,28%

dari Rp 7.323.644.000 menjadi Rp 9.780.498.000. Kemudian pada tahun 2009

terjadi peningkatan sebesar 7,88% menjadi Rp 10.576.456.000 dan pada tahun

2010 meningkat lagi sebesar 8,29% menjadi Rp 11.137.805.000. Akan tetapi pada

tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 4,71% menjadi Rp 6.331.308.000.
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Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 perusahaan terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 12,88% menjadi Rp

17.290.337.000. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 13,92%

menjadi Rp 18.691.286.000. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan lagi

sebesar 14,89% menjadi Rp 19.996.264.000. Akan tetapi terjadi penurunan pada

tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 13,25%

menjadi Rp 17.798.055.000. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar

11,44% menjadi Rp 15.361.894.000.

Earning Per Share (EPS) mengalami peningkatan pada tahun 2008 sampai

tahun 2010. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 5,18% menjadi Rp

474,16. Kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 8,15%

menjadi Rp 746,12. Kemudian pada tahun  2010 mengalami peningkatan lagi

sebesar 9,57% menjadi Rp 876,05. Akan tetapi pada tahun 2011 mengalami

penurunan sebesar 5,13% menjadi Rp 469,78. Dan pada tahun 2012 mengalami

peningkatan kembali sebesar 14,13% menjadi Rp 1293,15. Pada tahun 2013

mengalami peningkatan sebesar 14,87% menjadi Rp 1.361,02%. Pada tahun 2014

mengalami peningkatan sebesar 15,64% menjadi Rp 1.431,82. Akan tetapi pada

tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar 12,93% sebesar Rp 1.183,48.

Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 11,49% sebesar Rp 1.051,37.

Selanjutnya, Return On Asset (ROA) pada tahun 2008 sampai tahun 2011

mengalami penurunan. Pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 18,84%.

Pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 18,26%. Pada tahun 2010

mengalami penurunan lagi sebesar 12,76%. Akan tetapi pada tahun 2011 sampai



11

tahun 2014 mengalami peningkatan yang pesat . pada tahun 2011 mengalami

peningkatan sebesar 12,84%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar

14,15% . Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan masing-masing

sebesar 20,67%  dan 28,59%. Akan tetapi pada tahun 2015 dan mengalami

penurunan kembali yaitu sebesar 27,68% dan 13,23%.

Berdasarkan data diatas,dapat terlihat bahwa pertumbuhan Net Sales setiap

tahunnya terus mengalami kenaikan dan hanya mengalami penurunan pada tahun

2011, 2015 dan 2016. Sedangkan Earning Per Share dan Return On Asset

mengalami  kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Sehingga menimbulkan

beberapa masalah di tahun 2008 sampai pada tahun 2011. Untuk melihat

pertumbuhan Net Sales,Earning Per Share,dan Return On Asset, penulis

menyajikan dalam bentuk persentase pertumbuhan pada grafik berikut.

Grafik 1.1
Net Sales,Earning Per Share dan Return On Asset

PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tahun 2007-2016

Berdasarkan data pada grafik diatas, terlihat bahwa Net Sales, Earning Per

Share (EPS) dan Return On Asset terus mengalami fluktuasi. Salah satu yang

menjadi pusat perhatian penulis yang menimbulkan masalah yaitu pada tahun
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2008 sampai pada tahun 2011 ketika Net Sales dan Earning Per Share naik

seharusnya Return On Asset mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2008

sampai 2010 Return On Asset mengalami penurunan. Hal tersebut menarik

perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Net Sales

dan Earning Per Share (EPS) terhadap Return On Asset pada Perusahaan

yang Terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) (Studi di PT. Indocement

Tunggal Prakarsa Tbk. Periode 2007-2016).

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan sebelumnya,

bahwa Net Sales dan Earning Per Share diduga memiliki pengaruh terhadap

Return on Asset. Selanjutnya, penulis merumuskannya ke dalam beberapa

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Net Sales secara parsial terhadap Return on Asset PT.

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.?

2. Seberapa besar pengaruh Earning Per Share secara parsial terhadap Return on

Asset PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.?

3. Seberapa besar pengaruh Net Sales dan Earning Per Share secara simultan

terhadap Return on Asset PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.?

C Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian

ini memiliki tujuan sebagai berikut :
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1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Net Sales secara parsial terhadap

Return on Asset PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.;

2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Earning Per Share secara parsial

terhadap Return on Asset PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.;

3. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Net Sales dan Earning Per Share

secara simultan terhadap Return on Asset PT. Indocement Tunggal Prakarsa

Tbk.

D Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara

praktis,seperti penulis uraikan sebagai berikut.

1. Kegunaan akademik

a. Mendeskripsikan pengaruh Net Sales dan Earning Per Share terhadap

Return on Asset PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.;

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Net Sales

dan Earning Per Share terhadap Return on Asset PT. Indocement Tunggal

Prakarsa Tbk.;

c. Memberikan masukan dalam mengembangkan teori keuangan serta dapat

dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutrnya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi perusahaan, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan dalam hal

meningkatkan total penjualan,profit dan kebijakan deviden;
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b. Bagi investor dan calon investor, hasil analisis penelitian ini diharapkan

dapat digunakan sebagai masukan dalam melakukan analisis dan

pengambilan keputusan investasi.


