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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Persaingan yang ketat dalam kegiatan-kegiatan bisnis dewasa ini 

menuntut inovasi dan kreatifitas anggota masyarakat untuk mempertahankan 

dan memajukan kegiatan-kegiatan usahanya. Pasar modal Syariah dapat 

diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip- prinsip Syariah 

dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang 

seperti : perjudian, riba, spekulasi  

Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 

2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK 

denagan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrument pasar 

modal Syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai 

dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 juli 1997 oleh PT. Danareksa 

Investment Manajemen meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 juli 

2000 yang bertujuan untuk memandu Investor yang ingin menanamkan 

dananya secara Syariah. 

Dengan hadirnya index tersebut maka para pemodal telah disediakan 

saham-saham yang telah dijadikan sarana berinvestasi dengan prinsip-prinsip 

Syariah. Di Indonesia prinsip-prinsip pernyataan modal secara Syariah tidak 

diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, maupun 
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pembentukan berupa dalam hal ini, di Bursa efek Indonesia terdapat Jakarta 

Islamic Index. 

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak 

ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham-saham dengan basis 

syariah. Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secra syariah.   

Investasi adalah suatu tindakan melepaskan uang, modal atau dana 

pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang 

akan datang. Keuntungan yang akan diperoleh dari suatu investasi harus 

diprediksi secara akurat pada saat sekarang dengan data pada saat yang 

lampau ( khalwati, 2000 : 99). 

Begitu ramainya kegiatan  dipasar modal dengan berbagai macam 

persaingan membuat para investor harus lebih teliti dalam menginvestasikan 

modal yang dimiliki seorang investor akan bersedia menginvestasikan 

dananya pada perusahaan yang mampu memberikan return yang tinggi 

.Return yang tinggi ini dapat dipenuhi oleh perusahaan yang kinerja 

keuangannya baik. Jadi investor akan menanamkan dananya pada perusahaan 

yang kinerja keuangannya baik. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu 

meningkatkan kemakmuran pemilik juga meningkatkan sumber dana baik 

interternal maupun eksternal. 

Salah satu informasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan adalah kinerja perusahaan, adapun ukuran kinerja perusahaan 

yang dipakai adalah laba. Laba adalah alat analisis yang paling banyak dipakai 
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untuk menilai manfaat dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan 

meliputi perhitungan dan interprestasi rasio keuangan. Analisis rasio 

keuangan dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan 

keuangan yang merupakan dasar untuk menginterprestasikan kondisi 

keuangan dari hasil operasi suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan tidak 

hanya berguna bagi pihak luar perusahaan seperi kreditur dan investor, tetapi 

juga berguna bagi pihak perusahaan sendiri. Dari rasio keuangan dapat dilihat 

kinerja keuangan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia untuk perusahaan. Hal ini dikarenakan rasio keungan terbukti secara 

empiris mempunyai kemampuan prediktif yang cukup tinggi.  

Koordinasi penanaman modal ( BKPM ) total realisasi investasi lokal 

ataupun asing pada Januari-Oktober 2007 mencapai Rp 114,7 triliun, tumbuh 

112,95% dari periode sama tahun lalu yang hanya Rp 53,86 triliun ( 

Simanjuntak, Bisnis Indonesia 6 Desember 2007 ). 

Berdasar uraian diatas maka penelitian ini berjudul : “PENGARUH 

KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA 

PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI JII  PERIODE 

2003-2006 “ 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah perubahan rasio keuangan secara parsial berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan go public yang terdaftar di JII? 

2. Apakah perubahan rasio keungan secara bersama berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan go public yang terdaftar di JII? 

 

C. Pembatasan Masalah  

 Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka diberikan batasan-batasan 

masalah yaitu ; 

1. Laba yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini  

adalah laba sebelum pajak  (menghindari pengguna tarif yang berada 

antara periode). 

2. Laporan keuangan yang menjadi obyek penelitian ini adalah mengenai 

likuiditas (current rasio), Aktivitas (total asset turn over, investory turn 

over), Provitabilitas operting profit margin, groos profit margin, net profit 

margin, return on investment, return on e quity), Solvabilitas (debt ratio). 

   

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pada perusahaan Go Public 

yang terdaftar di JII  terhadap pertumbuhan laba  

2. Mengetahui pertumbuhan laba perusahaan Go public yang terdaftar di JII 

dari tahun 2003-2006. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1. Bagi penulis untuk mengaplikasikan teori keuangan dengan praktek 

keuangan  di JII 

2. Bagi perusahaan, yaitu : dapat digunakan sebagai informasi tambahan 

bagi perusahaan yang terdaftar di JII dalam pengambilan keputusan 

untuk menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat untuk memperoleh 

hasil (laba) yang tinggi dimasa yang akan datang     

3. Bagi pembaca, yaitu sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis 

untuk periode selanjutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 




