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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Semakin Banyaknya perusahaan-perusahaan yang baru terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia atau pasar modal dalam setiap tahunnya 

menimbulkan persaingan antara perusahaan semakin tajam. Adapun manfaat 

dari pasar modal adalah terbentuknya peluang bagi perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan jangka panjang atau menengah dari luar dengan dana 

dari  investor, dan bagi  investor adalah mendapatkan keuntungan investasi 

dari saham-saham perusahaan tersebut.  

Kegiatan investasi yang dilakukan investor pada umumnya dibagi 

menjadi dua, yaitu investasi pada obyek yang mempunyai risiko dan obyek 

yang bebas risiko. Investasi pada obyek yang mempunyai risiko, yakni 

investasi pada obyek yang tingkat return aktualnya di masa depan masih 

mengandung unsur ketidakpastian, sedangkan investasi pada obyek yang 

bebas risiko merupakan investasi pada obyek yang mempunyai tingkat return 

di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini. Investasi pada obyek 

investasi berisiko salah satunya adalah investasi dalam bentuk pembelian 

saham, keberadaan  saham yang diperdagangkan sebagai obyek investasi 

sangat banyak jenisnya dan terjadi pengelompokan sesuai dengan kesamaan 

kriteria. Salah satu pengelompokan jenis saham adalah pengelompokan 

saham syariah, yaitu saham dari perusahaan-perusahaan yang dalam 
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operasionalnya tidak bertentangan dengan  syariat Islam, kelompok saham  

syariah ini dimasukkan dalam Jakarta Islamic Index (JII).  

Keberadaan kelompok saham-saham  syariah dalam  Jakarta Islamic 

Index (JII) relatif masih baru jika dibandingkan dengan sektor non syariah, 

tetapi dari tahun ke tahun index saham syariah dalam kelompok  Jakarta 

Islamic Index (JII) menunjukan nilai yang terus naik. Investor dalam 

melakukan investasi harapan yang diinginkan adalah memperoleh  profit 

secara continue.  Pilihan investor terhadap saham perusahaan yang tergabung 

dalam kelompok saham  syariah juga tidak lepas dari adanya profit yang 

diharapkan. Penilaian investor terhadap suatu saham perusahaan diantaranya 

adalah dengan memperhatikan kinerja perusahaan yang menerbitkan saham, 

yang biasanya dinyatakan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu laba atau 

profit sangat penting bagi perusahaan  karena digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja dari suatu perusahaan (Jogiyanto, 2000). 

Sebagai masyarakat ekonomi, menilai keberhasilan perusahaan 

melalui kinerja selama suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan berupa laba. Laba merupakan indikator penting dari laporan 

keuangan yang memiliki berbagai kegunaan. Laba pada umumnya dipandang 

sebagai suatu dasar pengambilan keputusan investasi, prediksi untuk 

meramalkan pertumbuhan laba yang akan datang. Investor mengharapkan  

dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan akan memperoleh tingkat  

return yang tinggi sehingga laba yang diperoleh tinggi pula. 
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Maka laba dapat dikatakan sebagai suatu pengukur kinerja dan 

bagian dari laporan keuangan perusahaan. Ukuran meningkatnya kinerja 

keuangan suatu perusahaan dalam dengan memperoleh laba menurut 

perencanaan manajemen pada periode sebelumnya, yang tentunya 

mengharapkan pertumbuhan laba yang baik. Dengan demikian kinerja 

perusahaan salah satunya dapat dinilai melalui pertumbuhan laba. Apabila 

kinerja perusahaan baik maka pertumbuhan laba meningkat, dan sebaliknya 

kinerja perusahaan tidak baik berdampak pertumbuhan laba menurun.  

Pertumbuhan laba akan berpengaruh terhadap keputusan investasi 

para investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya ke dalam 

perusahaan, maupun para kreditur yang akan memberikan pinjaman ke dalam 

perusahaan. 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh 

pertimbangan, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi 

perubahan-perubahan pokok, jumlah dan hubungan serta alasan-alasan 

perubahan tersebut serta  hasilnya dapat dijadikan sebagai informasi 

keuangan bagi para penggunanya. Dalam analisis laporan keuangan, 

informasi yang dilihat dapat berupa rasio keuangan pada suatu periode 

tertentu, rasio keuangan tersebut dapat dijadikan indikator untuk  menilai 

posisi keuangan, kinerja perusahaan dan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba pada periode yang bersangkutan.  

Terdapat beberapa macam rasio keuangan di antaranya Rasio 

Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Dan Rasio 
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Nilai Pasar. Semua rasio tersebut berkaitan dengan kinerja perusahaan, 

namun karena pada akhirnya tujuan utama kegiatan perusahaan adalah 

mencari laba, maka rasio Profitabilitas dirasa paling cocok dalam kaitannya 

dengan pertumbuhan laba.  

Rasio Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio diantaranya Gross 

Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Assets 

(ROA). Hasil penelitian Juliana dan Sulardi (2003) menunjukkan bahwa 

GPM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba satu tahun  

ke depan. Sedangkan hasil penelitian Meythi (2005) dan Usman (2003) 

menunjukkan bahwa GPM tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba satu tahun ke depan. GPM yang meningkat menunjukkan 

semakin besar tingkat kembalian keuntungan kotor yang diperoleh 

perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Ini berarti semakin efisien biaya 

yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga 

pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat.  

Asyik dan Soelistyo (2000) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. NPM mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

pendapatan bersihnya terhadap total penjualan bersih yang dicapai 

perusahaan. Akan tetapi hasil penelitian Usman (2003) menyatakan 

sebalikya. Semakin tinggi NPM menunjukkan bahwa semakin meningkat 

laba bersih yang dicapai perusahaan terhadap penjualan bersihnya.  
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Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Meythi (2005) 

menganalisis rasio keuangan yang paling baik untuk memprediksi 

pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. 

menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak antara variabel 

independen ROA terhadap prediksi pertumbuhan laba. ROA mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terkait aktiva yang 

dimilikinya. Maka semakin tinggi ROA semakin baik kinerja perusahaan.  

Penelitian-penelitian terdahulu banyak dilakukan terhadap obyek 

kelompok perusahaan manufaktur, saham perusahaan otomotif, saham 

perusahaan jasa keuangan dan saham LQ-45, sementara penelitian yang 

menganalisis kinerja saham syariah dalam  Jakarta Islamic Index (JII) relatif 

masih sangat sedikit. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat perlu 

untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang kinerja saham syariah 

khususnya yang berkaitan dengan  pertumbuhan laba syariah.  

Berdasarkan uraian di atas, perbedaanan antar  penelitian-penelitian 

terdahulu serta kurangnya penelitian terhadap kelompok syariah, maka 

peneliti tertarik membuktikan kembali secara empiris teori yang telah ada 

dengan mengangkat judul “Analisis Rasio Profitabilitas Terhadap 

Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di  JII BEI 

Tahun 2008-2010”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat  dirumusankan permasalahan :  

1. Apakah terjadi pengaruh yang signifikan secara individual antara rasio 

Profitabilitas yaitu Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 

dan Return on Assets (ROA) terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di JII BEI tahun 2008-2010. 

2. Apakah terjadi pengaruh yang signifikan secara serentak antara rasio 

Profitabilitas yaitu Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 

dan Return on Assets (ROA) terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di JII BEI tahun 2008-2010. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh yang signifikan secara 

individual antara rasio Profitabilitas yaitu Gross Profit Margin (GPM), Net 

Profit Margin (NPM), dan Return on Assets (ROA)  terhadap pertumbuhan 

laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII BEI tahun 2008-2010. 

2. untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh yang signifikan secara serentak 

antara rasio Profitabilitas yaitu Gross Profit Margin (GPM), Net Profit 

Margin (NPM), dan Return on Assets (ROA) terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII BEI  tahun 2008-2010. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan manfaat 

antara lain:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Mencoba mengaplikasikan manfaat Rasio Profitabilitas kaitannya 

dengan pertumbuhan laba  di JII BEI secara akademik.  

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para investor maupun kreditor dalam 

mengambil keputusan investasi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Akademisi 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi baru yang dapat 

dijadikan salah satu acuan dalam mengembangkan pertumbuhan 

laba. 

2. Sebagai masukan  bagi penulis dalam menerapkan disiplin ilmu 

yang diperoleh serta dapat menjadi media pemahaman dan evaluasi 

bagi mahasiswa mengenai rasio profitabilitas dalam meningkatkan 

pertumbuhan laba. 

b. Bagi Manajemen Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif dalam menentukan 

strategi meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur melalui hal 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  
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c. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah  satu alternatif 

dasar pengambilan keputusan dalam menanamkan modal, terutama di 

sektor manufaktur di Indonesia 

d. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau informasi 

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan rasio 

profitabilitas dan pertumbuhan laba.  

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

   Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam 

lima bab,  secara  garis  besar materi  disusun  sebagai  berikut:   

BAB  I  PENDAHULUAN, 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah,  

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi.   

BAB  II TINJAUAN  PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang saham syariah dan Jakarta Islamic Index, 

laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, manfaat laporan 

keuangan, profitabilitas, rasio Profitabilitas GPM, NPM, dan ROA 

pertumbuhan laba, dan penelitian terdahulu. 
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BAB III METODE  PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang terdiri dari kerangka 

teori, hipotesis, data dan sumber data, populasi dan sampel  

penelitian, metode pengumpulan data, definisi variabel, metode 

analisis data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN  PEMBAHASAN 

Dalam bab  ini  membahas  hasil analisis  data  yang  telah  

diperoleh  dengan  menggunakan alat analisis yang diperlukan 

serta pembahasan atas hasil penelitian.   

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

materi pembahasan pada penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN




