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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasio profitabilitas sebagai 

upaya penilaian prestasi perusahaan. Profitabilitas penting dalam 

proses mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka 

panjang, hal ini karena profitabilitas menunjukan apakah perusahaan 

memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis prestasi PT Japfa Comfeed Indonesia 

Tbk berdasarkan rasio profitabilitas pada laporan keuangan tahunan 

periode 2016 sampai 2020, dan mengetahui bagaimana aktivitas 

ekonominya dalam perspektif ekonomi islam. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, 

data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan tahunan 

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun 2016 sampai 2020, yang 

nantinya diambil dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjualan, laba 

kotor, laba bersih, total asset dan total equity yang digunakan untuk 

proses analisis prestasi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Penelitian 

ini diukur dengan menghitung nilai Gross Profit Margin, Operating 

Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Asset,  Return On 

Equity. Return On Sales, Return On Capital Employed, dan Earning 

Per Share 

Hasil penelitian ini menunjukan jika dilihat dari Gross Profit 

Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin 

(NPM), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Return 

on Sales (ROS) kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

pada tahun 2016 hingga 2020 kurang baik. Hal ini dikarenakan nilai 

tersebut yang berada dibawah rata-rata industri. Akan tetapi untuk jika 

dilihat dari nilai Return On Capital Employed dapat dikategorikan 

baik karena nilai yang didapatkan cukup besar dan nilai Earning Per 

Sharenya pun selalu meningkat disetiap tahunnya. Meskipun begitu, 

perusahaan tidak pernah mengalami kerugian dan mampu menjaga 

kestabilan persentase rasio profitabilitasnya, sehingga perusahaan 

masih dapat dikategorikan baik. Selain itu perusahaan juga telah 

menerapkan nilai-nilai islam dalam aktivitas ekonominya, sehingga 

dapat menjadi penilaian bagi masyarakat. 

 

Kata kunci : Ekonomi Islam, Laporan Tahunan, Prestasi Perusahaan, 

Rasio Profitabilitas 
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MOTTO 

 

“Jangan Terlalu Bergantung Pada Siapapun Didunia Ini. Karena 

Bayanganmu Saja Akan Meninggalkanmu Disaat Gelap” 

-Ibnu Taymiyyah- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada awal permulaan untuk mendapat gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka adanya 

pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa 

istilah yang terkait dengan judul penelitian ini. Adapun judul 

penelitian ini adalah “Analisis Prestasi Perusahaan 

Berdasarkan Rasio Profitabilitas dan Persfektif Ekonomi 

Islam (studi kasus PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Pada 

Tahun 2016 – 2020)” untuk menghindari adanya kesalahpahaman 

dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup, maka 

perlu adanya penegasan judul tersebut. Berikut ini adalah 

penjelasan arti setiap kata dalam judul tersebut: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), 

“penegertian Analisis  adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisis dan 

mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk 

mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah 

dilakukan”.
1
 

2. Prestasi Perusahan merupakan  wujud nyata kualitas dan 

kuantitas atau suatu hasil kerja yang dicapai perusahaan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban berdasarkan target 

dan tujuan yang telah ditetapkan.
2
 

                                                             
1 Kbbi Kbbi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi),” Kementerian 

Pendidikan Dan Budaya, 2016. 
2 Syahrul Efendi Rambe And Usman Tarigan, “Analisis Organisasi Melalui 

Pendekatan Perilaku Terhadap Kinerja Di Kantor Camat Medan Sunggal Kota 
Medan,” Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal 5, No. 2 (2015): 

218–39, Https://Doi.Org/10.31289/Jap.V5i2.74. 
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3. Rasio Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan  

dalam  mencari  keuntungan,  rasio  ini  juga  memberikan  

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.
3
 

4.  Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan dan aplikasi 

ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan 

dalam memperoleh sumber daya material memenuhi 

kebutuhan manusi yang memungkinkan untuk 

melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. 

Intinya ekonomi islam merupakan penerapan syariat 

dalam aktivitas ekonomi.
4
 

5. Laporan Tahunan (Annual Report) adalah laporan dari 

seluruh aktivitas perusahaan dalam periode satu tahun. 

6. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) adalah 

perusahaan makanan agri. Kegiatan intinya meliputi 

pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan 

ungags dan budidaya perikanan. Perusahaan mulai 

beroperasi secara komersial pada bulan januari 1971. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud 

dengan judul ini adalah  Bagaimana rasio profitabilitas 

berpengaruh dalam menilai prestasi perusahaan berdasarkan 

laporan tahunan perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dari 

Tahun 2016-2020 dan apakah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

ini terdapat beberapa prinsip Ekonomi Islam dalam aktivitas 

Ekonominya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan laju tatanan perekonomian dunia yang telah 

mengalami perkembangan dan mengarah pada sistem ekonomi 

pasar bebas, perusahaan-perusahaan semakin terdorong untuk 

                                                             
3 Kurnia Cahya Lestari And S Oky Wulandari, “Pengaruh Profitabilitas 

Terhadap Manajemen Laba,” Jurnal Akademi Akuntansi 2, No. 1 (2019), 

Https://Doi.Org/10.22219/Jaa.V2i1.7878. 
4 Rozalinda, Ekonomi Islam (Teori & Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi) 

(Depok: Rajawali Pers, 2017). 
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meningkatkan daya saing. Suatu perusahaan dapat dikatakan 

mencapai kesuksesan dan berhasil memenangkan persaingan 

apabila dapat menghasilkan laba yang maksimal.  Laba 

mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk 

periode yang bersangkutan. Laba merupakan kenaikan manfaat 

ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan 

atau penambahan aktiva dan penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan agar tetap 

bertahan, yaitu dengan menganalisis kondisi keuangan, yang 

bertujuan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan kinerja 

keuangan dari tahun ke tahun pada perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan menganalisis laporan keuangan dari perusahaannya, akan 

dapat diketahui perkembangan usaha yang telah dicapai di waktu-

waktu lalu dan waktu yang sedang berjalan. Dengan demikian 

dapat diketahui kekurangan-kekurangan dari perusahaan serta 

hasil-hasil yang dianggap cukup baik. 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

diperlukan sebagai salah satu sarana komunikasi informasi 

keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. 

Biasanya dalam bentuk neraca, laporan laba rugi dan laporan arus 

kas serta laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Laporan 

keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, dengan begitu laporan 

keuangan diharapkan dapat membantu para pengguna dalam 

menentukan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang 

dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai 

suatu perusahaan, karena informasi yang disajikan dapat dianalisa 

apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. 

Pada setiap entitas perusahaan di bagian keuangan memegang 
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peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan, 

oleh karena itu keuangan harus berfungsi secara baik.
5
 

Penilaian prestasi atau kinerja perusahaan adalah suatu usaha 

formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien, 

efektivitas ataupun produktivitas dari aktivitas perusahaan yang 

telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Produktivitas 

mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai 

(output) dengan keseluruhan sumberdaya yang digunakan (input). 

Oleh sebab itu produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi 

pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian 

unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan 

dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi 

yang terdapat kaitanya dengan upaya membandingkan input 

dengan realisasi penggunaannya atau seperti apa pekerjaan 

tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, Islam juga memiliki 

kontribusi yang besar untuk meningkatkan produktivitas 

seseorang. Dalam Islam, seorang muslim dianjurkan melakukan 

sesuatu dengan kinerja yang terbaik, bukan hanya untuk diri 

sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Penilaian atau analisis 

terhadap prestasi, kondisi, ataupun kinerja perusahaan sangatlah 

penting. Hal ini karena dengan melakukan analisis terhadapat 

kinerja perusahaan akan membantu memudahkan kreditur, 

investor, manajemen, maupun konsumen dalam mengambil 

keputusan bisnis atau kebijakan organisasi. Penilaian kinerja atau 

prestasi suatu perusahaan dapat dinilai melalui analisis laporan 

keuangan yang dimiliki suatu perusahaan pada setiap periodenya. 

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk mengetahui 

posisi keuangan suatu perusahaan serta menggambarkan hasil 

kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Suatu 

perusahaan dikatakan berhasil apabila sudah mencapai standar dan 

                                                             
5 Wastam Wahyu Hidayat, Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan (Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2018).  
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tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan 

perusahaan untuk melakukan perbaikan atau evaluasi atas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lain. 

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa prestasi perusahaan 

atau kinerja perusahaan dapat dinilai melalui analisis laporan 

keuangan. Salah satunya dapat dinilai berdasarkan analisis rasio 

keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis 

prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan 

indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan 

perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa 

lalu dan menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk 

kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada 

perusahaan yang bersangkutan.  Menurut Hery “analisis rasio 

keuangan adalah analisis yang paling sering dilakukan untuk 

menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dibandingkan 

dengan analisis keuangan lainnya. Terdapat beberapa jenis rasio 

keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

aktivitas dan rasio profitabilitas”.  

Apabila laporan keuangan dianalisa dengan membandingkan 

dari laporan-laporan selama beberapa periode, maka analisis 

tersebut dinamakan analisa horizontal. Perusahaan dapat 

menganalisis laporan keuangan dengan membandingkan rasio-

rasio keuangannya selama beberapa tahun agar dapat mengetahui 

bagaimana perkembangan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. 

Dengan melakukan analisa dinamis, maka diperoleh hasil analisa 

yang lebih memuaskan. Hal ini karena dengan laporan keuangan 

diperbandingkan untuk beberapa periode akan diketahui sifat dan 

tendensi perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut.  

Selain itu, dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan 

dapat menjadi referensi pihak manajemen dalam mengambil 

tindakan dan kebijakan-kebijakan yang tepat demi kelangsungan 

perusahaannya. 

Dari beberapa analisis rasio keuangan yang digunakan 

sebagai acuan dalam penelitian ini untuk menilai prestasi 
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keuangan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan atau laba pada tingkat penjualan, aset dan modal 

saham tertentu. Profitabilitas  suatu  perusahaan  akan  

menunjukkan  bahwa  perusahaan  mampu untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. 

Profitabilitas penting dalam proses mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, hal ini 

karena profitabilitas menunjukan apakah perusahaan memiliki 

prospek yang baik di masa yang akan datang. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas menunjukan bahwa kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut akan lebih terjamin.
6
 

Berdasarkan penelitian yang diungkapkan oleh Hendry 

Andres Maith, menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh 

dalam penilaian prestasi perusahaan. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa  rasio profitabilitas menujukan adanya 

peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dapat dikatakan keadaan 

perusahaan bekerja pada posisi yang baik.
7
 Pada penelitian ibnu 

sutomo, menujukan bahwa industry masih dibawah standar, 

kinerja keuangan perusahaan kurang baik karena nilai yang 

dicapai rasio profitabilitas tersebut masih dibawah rata-rata 

standar industry.
8
 Hasil penelitian mengenai pengaruh Rasio 

Profitabilitas terhadap nilai prestasi perusahaan yang tidak 

konsisten menunjukan adanya faktor lain yang turut 

menginteraksi. Hasil tersebut mendorong peneliti untuk 

memasukan pengungkapan penilaian prestasi perusahaan dalam 

persfektif ekonomi islam sebagai variabel pemoderasi. Suatu 

perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya 

                                                             
6 Sri Hermuningsih, “Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur 

Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik Di Indonesia,” Buletin 

Ekonomi Moneter Dan Perbankan 16, No. 2 (2013): 127–48, 

Https://Doi.Org/10.21098/Bemp.V16i2.27. 
7 Hendry Andres Maith, “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur 

Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.,” Jurnal EMBA: 

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 1, no. 3 (2013). 
8 Ibnu Sutomo, “Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Pada PT Niagaraya Kreasi Lestari Banjarbaru,” Jurnal Kindai 10, no. 4 

(2014): 295–305. 
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berorientasi pada profit saja melainkan perusahaan ikut andil 

dalam pengungkapan tanggung jawab pada masyarakat dimana 

perusahaan itu berada. 

Dalam era globalisasi ini, manusia mulai menyadari akan 

perlunya agama, yang dapat mendudukkan persoalan sebenarnya 

antara yang benar dengan yang salah, fenomena ini ditandai 

dengan adanya beberapa universitas di negara Barat yang 

membuka pusat studi Islam. Kesadaran masyarakat akan 

pentingnya agama inilah merupakan pemicu munculnya 

kebutuhan masyarakat akan etika dan tanggung jawab sosial yang 

selama ini terabaikan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat mulai 

menyadari akan pentingnya perekonomian yang dibangun 

berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga kejujuran, kebenaran dan 

keadilan dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.
9
 Oleh 

karena itu dengan mengetahui bagaimana aktivitas ekonomi PT 

Japfa Comfeed Indonesia Tbk dalam Perspektif ekonomi islam 

maka akan menambah nilai prestasi pada perusahaan tersebut 

dimata masyarakat. 

Islam sebagai Risalah samawi yang universal, datang untuk 

menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam 

aspek spriritual maupun aspek material. Artinya Islam tidak hanya 

Aqidah tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, Dan 

perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang 

diungkapkan dengan istilah Islam adalah Ad-din Yang 

mencangkup masalah Aqidah dan syariah. Sebagai agama yang 

sempurna Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi.  

Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam 

melaksanakan kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari 

ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk 

memenuhi kebutuhan material manusia baik dalam kehidupan 

individu maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut 

dan mengamalkan ajaran Islam secara Kaffah (menyeluruh) dalam 

seluruh aspek kehidupan. 

                                                             
9 Zulkifli Zulkifli And Sulastiningsih Sulastiningsih, “Rerangka Konseptual 

Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Akuntansi Dan Auditing 

Indonesia 2, No. 2 (1998): 165–88. 
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Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-

iqtishad al-islami Yang artinya pertengahan dan keadilan. 

Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan 

dalam Al-Quran diantaranya surah al Luqman ayat 19 : 

                      

       

 “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, sesungguhnya seburuk-

buruknya suara adalah suara keledai”,  

 

Menurut Al-Maraghi, Q.S Luqman ayat 19 di atas secara 

umum berbicara tentang seorang Hamba Allah yang bernama 

Luqman. Luqman merupakan hamba Allah yang pandai bersyukur 

atas karunia yang diberikan Allah baik siang maupun malam. Atas 

petunjuk Allah Luqman memberikan serangkaian nasehat kepada 

anaknya baik dalam konteks hablum minAllah juga habl 

minannas. Tegasnya, nasehat Luqman tersebut berkenaan 

mu‟amalah dengan orang tua dan pemeliharaan hak-hak mereka. 

Selanjutnya, ayat tersebut menjelaskan nasehat untuk membangun 

relasi dengan sesama manusia.
10

 Kemudian terdapat pula pada Al-

Maidah ayat 66: 

 

ُُْْٓى اُ  ْقخَِصَذةٌ ِي تٌ يُّ يَّ  

 “Di antara mereka ada golongan yang pertengahan”.  

Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang berlaku jujur, 

lurus, adil dan tidak menyimpang dari kebenaran. Menurut Abdul 

Mun‟in Al Jamal ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar 

umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur‟an dan Hadist. 

                                                             
10 Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi 

Melalui Kata-Kata Kunci Dalam al-Qur’an, ed. (Bandung: Citapustaka Media 

Perintis, 2012), 18. 
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hasanu senada dengan definisi ini Muhammad Abdul Manan 

berpendapat “islamic economics is a social sciens With studies 

The economic problems of the people  imbued with the values of 

Islam”. Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diIlhami oleh nilai-nilai Islam. 

Menurut Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam merupakan 

pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan islam yang 

mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya 

material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan 

untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. 

Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat 

dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai 

dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di 

tengah masyarakat, misalnya perilaku konsumsi masyarakat 

dinaungi oleh ajaran Islam kebijakan fiscal dan moneter yang 

dikaitkan dengan zakat sistem kredit, dan investasi yang 

dihubungkan dengan pelarangan riba. 

Pentingnya ekonomi Islam diterapkan pada perekonomian 

suatu negara adalah disebabkan populasi umat Islam dari seluruh 

penduduk dunia saat ini lebih kurang 800.000.000 jiwa atau 

sekitar 15% dari penduduk dunia. Seluruh umat Islam terikat 

dengan suatu ikatan yakni Aqidah Islamnya mereka terikat baik 

secara keyakinan psikologis maupun terikat secara politis dan 

ekonomis. Untuk itu menerapkan kembali sistem ekonomi Islam 

yang sudah digariskan Rasulullah pada awal pemerintahan Islam 

pada abad ke 7 M, Sangat relevan dan penting demi terwujudnya 

perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam. Disamping itu 

untuk menguatkan persatuan umat Islam dalam kemandirian 

ekonomi karena perekonomian dunia belakangan ini dikuasai oleh 

paham individualis dan komunis yang masing masing kelompok 

mempunyai politik ekonomi yang berbeda dengan Politik 

ekonomi Islam.
11

 

Terdapat empat faktor yang melatarbelakangi peneltian ini 

perlu dilakukan diantaranya: pertama, kesadaran akan 

                                                             
11 Rozalinda, Ekonomi Islam (Teori & Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi). 
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keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman baik bagi 

diri sendiri maupun bagi masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan 

penelitian ini akan menambah pengetahuan dan memudahkan 

pemahaman dalam menilai prestasi perusahaan. Kedua, 

Pemenuhan rasa ingin tahu, adanya pandemic covid-19 

menyebabkan banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan 

bahkan kerugian. akan tetapi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

tidak mengalami kerugian, hanya saja berdampak pada penurunan 

laba bersih yang diperoleh, sehingga hasil analisis dengan menilai 

kinerja perusahaan ini diharapkan dapat menjawab rasa ingin tahu 

peneliti. Ketiga, Pemecahan masalah, penelitian ini diharapkan 

dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.  Dan 

keempat, Pemenuhan pengembangan diri. 

Subjek pada penelitian ini adalah PT Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) adalah 

perusahaan makanan agri. Kegiatan intinya meliputi pembuatan 

pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya 

perikanan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 

bulan Januari 1971. Indikator pemilihan subjek tersebut karena 

adanya wabah Covid-19 yang juga mengancam perekonomian 

Negara, hal ini juga berdampak pada perusahan-perusahaan yang 

ada di Indonesia. Pada tahun 2020 PT Japfa Comfeed Indonesia 

Tbk mengalami penurunan laba bersih dibanding tahun 

sebelumnya, hal ini terdampak pula oleh adanya pandemic Covid-

19. Akibatnya perusahaan mengalami penekanan pada harga jual 

ayam dan pakan ternak yang berimbas negatif pada kinerja 

keuangan perseroan. Faktor penekanan harga jual tersebut 

diakibatkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat, yaitu 

banyaknya masyrakat yang lebih memilih menimbun bahan 

konsumsi yang tahan lama. Selain itu meskipun PT Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk ini tidak pernah mengalami kerugian 

pada tahun yang diteliti yaitu 2016-2020, akan tetapi dilihat dari 

laporan keuangannya laba yang dihasilkan mengalami kenaikan 

dan penurunan. Selain itu perusahaan ini merupakan salah satu 

perusahaan yang terdaftar pada IDX syariah (pasar modal 

syariah). Hal ini membuat peneliti penasaran bagaimana prestasi 
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perusahaan tersebut apabila dinilai berdasarakan rasio 

profitabilitas dan bagaimana penerapan ekonomi islam dalam 

aktivitas ekonominya. 

Adapun yang menjadi sampel dalam objek penelitian ini 

adalah data-data laporan tahunan (annual report) PT Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk periode 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 

yang telah dipublikasikan pada website https://www.idx.co.id. 

Dari data-data laporan tahunan tersebutlah yang nantinya akan 

menjadi acuan untuk menganalisis menggunakan rumus rasio 

profitabilitas dan menilai prestasinya berdasarkan persfektif 

ekonomi islam. Adapun pemilihan periode penelitian bertujuan 

untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari 

tahun ke tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dan pada 

periode 5 tahun tersebut sudah dapat mewakili atau menjadi 

sampel dalam menilai perkembangan prestasi perusahaan. 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

mix method. Mix method merupakan metode analisis yang 

menggunakan kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif untuk 

menetukan hasil penelitian. Pengunaan metode campuran ini akan 

menghasilkan pemahaman yang lebih baik tehadap masalah yang 

diteliti. Pada penelitian ini dilakukan analisis secara kuantitatif 

dengan cara mengumpulkan laporan keuangan yang dibutuhkan 

dalam analisis kemudian dihitung secara matematis dengan 

rumus-rumus pada setiap jenis rasio profitabilitas perusahaan, 

setelah mendapatkan nilai rasio selajutnya dideskripsikan dan 

dinilai kualitas dari perusahaan tersebut, kemudian data kualitatif 

didukung dengan adanya penilaian prestasi perusahaan 

berdasarkan persfektif ekonomi islam, apakah dalam aktivitas 

ekonominya PT Japfa Comfeed Indonseia Tbk telah menerapkan 

yang sesuai dengan syariat islam. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan 

penelitian yang berkenaan dengan analisis prestasi keuangan 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek yaitu PT Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk.  Dengan Judul “Analisis Prestasi Perusahaan 

Berdasarkan Rasio Profitabilitas Laporan Keuangan 
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Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Pada Tahun 2016-

2020 Perspektif Ekonomi Islam”. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh rasio profitabilitas dalam menilai prestasi 

perusahaan pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan 

mengetahui Bagaimana aktivitas ekonomi PT Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk dalam Perspektif ekonomi islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Prestasi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

berdasarkan rasio profitabilitas pada laporan keuangan 

Tahunan periode 2016-2020? 

2. Bagaimana prestasi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam pada aktivitas 

ekonominya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prestasi perusahaan 

pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk berdasarkan rasio 

profitabilitas pada laporan keuangan tahunan periode 2016-

2020. 

2. Mengetahui bagaimana aktivitas ekonomi PT Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan praktisi.  

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
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a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti 

mengenai bagaimana rasio profitabilitas berpengaruh 

dalam menilai prestasi suatu perusahaan.  

b) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan 

referensi ataupun kajian bagi penelitian-penelitian 

berikutnya dalam bidang akuntansi agar mampu 

memnyempurnakan kelemahan dari penelitian ini. 

2. Sedangkan bagi praktisi,  

a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menilai 

jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor.  

b) besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan 

perusahaan membayar utang kepada kreditur. 

c) mengetahui besarnya perkembangan nilai 

laba perusahaan dari waktu ke waktu. 

d) Dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ditahun 

yang akan dating ataupun digunakan untuk pengambilan 

keputusan bagi pemangku kepentingan. 

e) Dapat digunakan sebagai referensi pengambilan 

keputusan dalam memilih saham yang sesuai dengan 

pedoman syariah. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang analisis 

laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Hasil dari 

peneliti akan digunakan sebagai bahan refrensi dan perbandingan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Table 1.1 Penelitian Terdahulu 

Tah

un 

Peneliti Judul Metode Hasil  

2020 Yuliana 

Yusuf 

Analisis 

Rasio 

Keuangan 

dalam 

menilai 

kinerja 

keuangan 

pada PT 

Asuransi 

Jiwa 

Sinarmas 

MSIG 

Tbk yang 

terdaftar 

di Bursa 

Efek 

Indonesia 

periode 

2016-

2019. 

Mix 

method 

Berdasarkan hasil 

penilaian kinerja 

keuangan 

perusahaan PT. 

Asuransi Jiwa 

Sinarmas MSIG Tbk 

melalui analisis rasio 

keuangan, maka 

dapat disimpulkan 

bahwa kinerja 

keuangannya dalam 

keadaan sangat baik. 

Solvency Margin 

Ratio bagaimana 

perusahaan dapat 

memenuhi 

kewajiban utangnya 

selama periode 4 

tahun yang telah 

dianalisis sudah 

menunjukkan sangat 

baik bahwa 

perusahaan mampu 

menutupi resiko 

yang akan terjadi 

dengan baik. Rasio 

Profitabilitas terdiri 

dari rasio beban 

klaim dan rasio 

komisi.Untuk rasio 

beban klaim berada 

di posisi yang 
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kurang baik, 

sedangkan rasio 

komisi meski 

mengalami 

peningkatan setiap 

tahunnya, namun 

masih lebih besar 

pendapatannya dan 

itu menandakan 

masih dalam kondisi 

yang baik. Rasio 

Likuiditas 

perusahaan PT. 

Asuransi Jiwa 

Sinarmas MSIG Tbk 

menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu 

dalam memenuhi 

kewajibannya. Rasio 

Stabilitas Premi 

terdiri dari rasio 

retensi diri 

menunjukkan hasil 

yang sangat baik 

dimana pada tahun 

2017 mencapai 

100%, semakin 

tinggi hasilnya maka 

semakin baik.
 12

 

2019 I Gede 

Surya 

Pratama 

Pengaruh 

Rasio 

Keuangan 

Kualitat

if 

Pengaruh rasio 

keuangan secara 

parsial terhadap 

                                                             
12 Yuliana Yusuf, “Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja 

Keuangan Pada Pt. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig Tbk Yang Terdaftardi Bursa Efek 
Indonesia (Bei) Periode 2016-2019,” Point: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 2, No. 2 

(2020): 77–86, Https://Doi.Org/10.46918/Point.V2i2.736. 
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dan Ida 

Ayu 

Agung 

Idawati 

Terhadap 

Return 

Saham 

Pada 

Perusahaa

n 

Pertanian 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

return saham 

menunjukkan rasio 

likuiditas tidak 

berpengaruh 

terhadap return 

saham, rasio 

aktivitas 

berpengaruh negatif 

terhadap return 

saham, rasio 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap return 

saham, rasio 

leverage 

berpengaruh positif 

terhadap return 

saham dan rasio nilai 

pasar berpengaruh 

positif terhadap 

return saham pada 

perusahaan pertanian 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia.
 13

 

2017 Apolon

aris 

Felix 

Erakipi

a dan 

Hendrik 

Gamali

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Sebagai 

Dasar 

Penilaian 

Kinerja 

Kualitat

if  

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

rasio keuangan 

UMKM Amungme 

Dan Kamoro begitu 

baik namun masih 

ada rasio yang harus 

                                                             
13 I Gede Surya Pratama And Ida Ayu Agung Idawati, “Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertanian Di Bursa Efek 
Indonesia,” Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan 3, No. 1 (2019): 38–

44, Https://Doi.Org/10.22225/Wicaksana.3.1.2019.38-44. 
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el Keuangan 

Pada 

UMKM 

Amungm

e Dan 

Kamoro 

di perbaiki. Untuk 

itu perusahaan 

diharapkan untuk 

tetap 

mempertahankan 

rasio-rasio yang 

mengalami 

peningkatan. 

Sedangkan untuk 

rasio yang 

mengalami 

penurunan, 

perusahaan 

diharapkan 

memperhatikan 

faktor-faktor yang 

menyebabkan 

penurunan ini dan 

memperbaikinya.
 14

 

2016 Jumirin 

Asyikin 

dan 

Veronic

a 

Suryant

i Tanu 

Analisis 

perbandin

gan 

kinerja 

keuangan 

antara 

perusahaa

n farmasi 

milik 

pemerinta

h 

(BUMN) 

dengan 

Kualitat

if 

Berdasarkan hasil uji 

beda dengan 

menggunakan 

independent sample t 

test bahwa  dari  

enam variabel  

pengukur kinerja 

keuangan, terlihat 

variabel    GPM, 

OPM, NPM,  ROA,  

ROI, ROE  dan  EPS  

menunjukkan 

perbedaan nyata 

                                                             
14 Apolonaris Felix Erakipia And Hendrik Gamaliel, “Analisis Laporan 

Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan Pada Umkm Amungme Dan 
Kamoro,” Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 5, 

No. 1 (2017). 
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perusahaa

n farmasi 

swasta 

yang 

terdaftar 

di Bursa 

Efek 

Indonesia 

antara Perusahaan 

Farmasi Milik   

Pemerintah   

(BUMN)   dengan 

Perusahaan  Farmasi  

Milik  Swasta  yang  

terdaftar  di Bursa  

Efek  Indonesia. 

Perbedaan  inti  lebih 

disebabkan karena 

perusahaan Farmasi 

Milik  Swasta 

mempunyai  pasar  

yang  lebih luas    

bahkan pasar luar   

negeri (ekspor) 

dengan manajemen     

yang lebih bagus 

sehingga hasil 

prestasi keuangan 

juga bagus. 

Sementara 

perusahaan  Farmasi  

Milik  Pemerintah 

(BUMN) terkendala 

pemasaran karena 

pasarnya lebih    

banyak di dalam 

negeri sehingga hasil  

penjualan  

(keuntungan) yang 

diperoleh  lebih  

kecil  dan 

manajemen  yang 

dijalankan  masih  

kurang  baik karena  
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masih adanya  

interpensi  atau  

campur tangan  dari 

pemerintah. 

Sedangkan rata-rata 

rasio GPM, OPM, 

NPM, ROA,    ROI, 

ROE dan  EPS 

Perusahaan Farmasi 

Milik Swasta lebih 

besar dari 

Perusahaan  Farmasi  

Milik Pemerintah 

(BUMN).   Berarti   

rasio GPM,   OPM, 

NPM, ROA, ROI,     

ROE dan  EPS 

perusahaan 

Perusahaan  Farmasi  

Milik  Swasta  lebih  

baik jika  

dibandingkan 

dengan perusahaan 

Farmasi Milik 

Pemerintah 

(BUMN).
 15

 

2016 Husaeri 

Priatna, 

S.Ak., 

M.M 

Pengukur

an 

Kinerja 

Perusahaa

n dengan 

Rasio 

Kualitat

if 

Menghasilkan 

gambaran kinerja 

perusahaan apabila 

dianalisis dengan 

menggunakan rasio 

profitabilitas dalam 

                                                             
15 Jumirin Asyikin And Veronica Suryanti Tanu, “Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan Antara Perusahaan Farmasi Milik Pemerintah (Bumn) Dengan 
Perusahaan Farmasi Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal Ilmiah 

Bisnis Dan Keuangan 1, No. 1 (2016). 
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Profitabili

tas 

penelitian ini yaitu 

dari ketiga 

perusahaan 

Manufaktur Industri 

Dasar dan Kimia 

Sub Sektor Rokok 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2011 – 2015 selama 

kurun waktu 5 tahun 

rata-rata tertinggi 

yaitu PT. Bentoel 

Internasional 

Investama Tbk, 

walaupun selama 

periode pengamatan 

mengalami fluktuasi 

kenaikan maupun 

penurunan, artinya 

kinerja perusahaan 

sudah baik 

berdasarkan analisis 

rasio Gros Profit 

Margin (GPM). 

Rasio ini dapat 

digunakan untuk 

mengetahui 

keuntungan kotor 

dari setiapbarang 

yang dijual 

perusahaan. Gross 

profit margin 

merupakan rasio 

yangmengukur 

efisiensi 
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pengendalian harga 

pokok atau biaya 

produksinya,mengin

dikasikan 

kemampuan 

perusahaan untuk 

berproduksi secara 

efisien.
 16

 

     

Berdasarkan tabel diatas maka perbedaan penelitian yang saya 

lakukan dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Subjek yang dipilih berbeda, bahkan penelitian sebelumnya 

terdapat yang meneliti lebih dari satu perusahaan untuk 

membuat perbandingannya. Sedangkan pada penelitian ini 

subjek atau perusahaan yang dipilih hanya satu yaitu PT Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk. 

2. Rasio yang dipilih pada penelitian sebelumnya terdapat 

beberapa perbedaan, yaitu penelitian lain menggunakan 

seluruh perhitungan rasio. Sedangkan penelitian ini hanya 

terfokus pada rasio profitabilitas saja. 

3. Penilaian penelitian sebelumnya terdapat yang menilai 

pengaruh return saham, dan ada juga yang membandingkan 

kinerja keuangan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 

Sedangkan penelitian ini menilai prestasi perusahaan 

berdasarkan dua aspek yaitu rasio profitabilitas dan persfektif 

ekonomi Islam. 

4. Teori yang digunakan pada penelitian ini dilandaskan pada 

teori stakeholder dan teori legitimasi dimana hasil dari 

penelitian ini akan berpengaruh bagi para stakeholder dan 

masyarakat, sedangkan pada penelitian sebelumnya 

menggunakan teori performance yang dimana hanya menilai 

kinerja suatu perusahaan saja. 

                                                             
16 Husaeri Priatna, “Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio 

Profitabilitas,” Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba 7, No. 2 (2016): 44–53. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pengajaun judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS  

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang melandasi 

penelitian berupa: konsep Stakeholder theory, 

pengertian laporan keuangan, gambaran umum 

mengenai prestasi suatu perusahaan, pengertian rasio 

profitabilitas, dan  pengertian Ekonomi Islam 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi, sampel, Teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data definisi 

operasional variabel, uji prasarat analisis dan uji 

hipotesis.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi data dan pembahasan hasil 

penelitian dan analisis. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil 

penelitian  

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Stakeholder theory 

Istilah stakeholder menurut Freeman and Reed (1982) 

adalah “any indentifieble group or individual who can affect 

the achievement of an organisation's objectives, or is affected 

by the achievement of an organisation's objectives”. Yang 

artinya setiap kelompok atau individu yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan 

organisasi.  

Deegan menyatakan, bahwa teori stakeholder 

menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja 

keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan 

bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkap 

informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual 

mereka melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk 

memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh 

stakeholder. 

Tujuan utama dari teori ini adalah untuk membantu para 

manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka 

dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara 

keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan 

mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori 

stakeholder adalah untuk menolong manajer korpoasi dalam 

meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka, 

dan meminimalkan kerugian bagi stakeholder. Oleh karena itu 

teori ini berkaitan dengan penilaian rasio profitabilitas, hal ini 

dikarenanakan rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

mengukur seberapa besar kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, aset dan ekuitas selama periode tertentu. Laba 

adalah penghasilan atau imbalan dari aktivitas perusahaan 
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yang menunjukan seberapa besar keuntungan perusahaan. 

Dengan menilai rasio profitabilitas artinya dapat membantu 

manajer untuk mengevaluasi ataupun meningkatakan nilai 

dari aktivitas dan meminimalkan kerugian dimasa yang akan 

datang. 

Teori ini dapat diuji dengan berbagai cara dengan 

menggunakan content analysis atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi 

organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok 

stakeholder yang dianggap memiliki ketertarikan dalam 

pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi. 

Content analysis atas pengungkapan Intellectual capital (IC) 

dapat digunakan untuk menentukan apakah benar-benar 

terjadi komunikasi tersebut. Dalam konteks untuk 

menjelaskan konsep IC, teori stakeholder harus dipandang 

dari dua bidang, baik bidang etika maupun bidang manajerial. 

Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara 

maksimal, khususnya dalam upaya menciptakan nilai bagi 

perusahaan, maka manajer telah memenuhi aspek di bidang 

etika pada teori ini. Penciptaan nilai dalam konteks ini adalah 

dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki 

perusahaan. Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini 

akan menciptakan value added bagi perusahaan yang 

kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan 

untuk kepentingan stakeholder. Bidang manajerial dari teori 

stakeholder berpendapat bahwa kekuatan stakeholder untuk 

mempengaruhi manajemen korporasi harus dipandang sebagai 

fungsi dari tingkat pengendalian stakeholder atas sumber daya 

yang dibutuhkan organisasi.
17

 

2. Konsep legitimacy theory  

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori stakeholder. 

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara 

berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka 

                                                             
17 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework 

Pengungkapan& Kinerja Organisasi, Ed. (Ummpress, 2017), 22. 



 
 

25 

berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Menurut Deegan, dalam perspektif teori legitimasi, suatu 

perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika 

manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang 

diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada 

premis bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan 

dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi.   

Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah 

harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi 

melaksanakan operasinya. Berdasarkan teori legitimasi, 

organisasi harus secara berkelanjutan menunjukan telah 

beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. 

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara 

dengan mayoritas muslim, sehingga perlu adanya peninjauan 

tentang persfektif ekonomi islam dalam aktvitas ekonomi 

suatu perusahaan. Hal ini seringkali dapat dicapai melalui 

pengungkapan dalam laporan perusahaan. Sejumlah studi 

terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan sukarela 

laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi 

lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan 

organisasi untuk merespon tekanan public.
18

 

Berdasarkan kajian tentang teori stakeholder dan teori 

legitimasi, dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut 

memiliki penekanan yang berbeda tentang pihak-pihak yang 

dapat memengaruhi luas pengungkapan informasi di dalam 

laporan keuangan perusahaan. Teori stakeholder lebih 

mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap 

powerfull. Sedangkan teori legitimasi menempatkan persepsi 

dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam 

melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam suatu 

perusahaan. 

 

 

                                                             
18 Ihyaul Ulum, Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework 

Pengungkapan& Kinerja Organisasi, Ed. (Ummpress, 2017), 39-40. 
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3. Laporan keuangan 

a. Pengertian laporan keuangan 

PSAK 1 (revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan 

mendefinisikan laporan keuangan sebagai “suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas.
19

 Laporan keuangan merupakan 

suatu informasi yang diperlukan sebagai salah satu sarana 

komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan menggambarkan kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan biasanya dalam bentuk 

neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas serta 

laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Laporan 

keuangan adalah alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, 

dengan begitu laporan keuangan diharapkan dapat 

membantu para pengguna dalam menentukan keputusan 

ekonomi. Catatan atas laporan keuangan atau 

pengungkapan merupakan bagian integral dari setiap 

laporan keuangan, sebagai pertanggungjawaban 

manajemen kepada pihak perusahaan untuk memberikan 

informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan 

terhadap perkembangan perusahaan. Laporan keuangan 

yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam 

menilai suatu perusahaan, karena informasi yang disajikan 

dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi 

yang berkepentingan. Pada setiap entitas perusahaan di 

bagian keuangan memegang peranan penting dalam 

menentukan arah perencanaan perusahaan, oleh karena itu 

keuangan harus berfungsi secara baik.
20

 

Adapun jenis dari laporan keuangan diantaranya laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan 

                                                             
19 Wiwin Yadiati And Abdullah Mubarok, Kualitas Pelaporan Keuangan 

Teoritis Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2017). 
20 Hidayat, Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan. 
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modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. 

Laporan posisi keuangan merupakan jenis laporan 

keuangan yang menyajikan akun aktiva, kewajiban, dan 

modal dalam satu periode. Laporan laba rugi berfungsi 

untuk mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba 

atau rugi. Ada beberapa jenis laba diantaranya, laba kotor 

yaitu laba yang diperoleh dari penjualan dikurangi biaya 

barang atau jasa yang dijual (harga poko penjualan), laba 

usaha (operasi) yaitu laba yang diperoleh dari julah yang 

tersisa dari penjualan setelah dikurangi HPP, penyusutan, 

beban-beban penjualan, dan biaya administrasi dan 

umum, dan terakhir laba bersih yaitu laba operasi yang 

tesisa setelah dikurangkan dengan biaya bungan, biaya tak 

terduga, serta pajak. Selanjutnya laporan perubahan modal 

merupakan jenis laporan yang memberikan informasi 

mengenai perubahan modal perusahaan dalam periode 

tertentu. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan 

untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di 

perusahaan. Dan catatan atas laporan keuangan 

merupakan laporan yang memberikan informasi apabila 

terdapat laporan keuangan yang memerlukan penjelasan 

tertentu.
21

 Pada penelitian ini laporan keuangan yang 

dibutuhkan untuk menganalisis rasio profitabilitas yaitu 

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. 

b. Tujuan laporan keuangan 

Tujuan secara khusus 

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan 

secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan 

perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan.
22

 

                                                             
21 Aldila Septiana, Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar Dan Deskripsi 

Laporan Keuangan, vol. 96 (Duta Media Publishing, 2019). 
22 Apriliani Issana Putri and Bambang Suryono, “Berbagai Faktor Yang 

Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan,” Jurnal Ilmu Dan Riset 

Akuntansi (JIRA) 4, no. 7 (2015). 
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Tujuan secara umum 

Menurut Kasmir, Adapun tujuan umum dari laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang 

sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan 

dengan maksud: 

a) Untuk menilai kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. 

b) Untuk menunjukkan posisi keuangan dan 

investasinya. 

c) Untuk menilai kemampuannya menyelesaikan 

utang-utangnya. 

2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang 

sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan 

usaha dalam mencari laba dengan maksud: 

a) Memberikan gambaran tentang dividen yang 

diharapkan pemegang saham. 

b) Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban kepada 

c) kreditur, supplier, pegawai, pajak, dan 

pengumpulan dana untuk perluasan. 

3. Memberikan informasi keuangan yang dapat 

digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya 

tentang perubahan harta dan kewajiban. 

5. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam 

satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, modal 

maupun hasil usaha yang telah dicapai. 

6. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa 

saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan 

dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. 
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7. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke 

depan apakah perlu penyegaran atau tidak. 

8. Untuk digunakan sebagai pembanding dengan 

perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.
23

 

c. Karakteristik laporan perusahan 

Adapun karakteristik dasar dari laporan keuangan 

diantaranya: 

1. Meyajikan informasi yang relevan 

Relevan maksudnya adalah laporan keuangan 

didalamnya harus memuat informasi yang dapat 

memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa 

kini dan dapat memprediksi masa depan. 

2. Informasi yang disajikan dapat dipercaya 

Seperti yang kita ketahui, informasi dalam laporan 

keuangan harus bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan 

informasi secara jujur dan dapat diverifikasi. 

3. Dapat dibandingkan 

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang 

dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya serta 

dapat dibandingkan dengan entitas lain. Hal ini 

berguna untuk menilai entitas tersebut. 

4. Mudah dipahami 

Adapun lingkup pemahaman yang dimaksud ini 

adalah pengguna secara umum. Tidak hanya oleh 

pihak manajemen saja, tetapi masyarakatpun yang 

ingin mengetahuinya dapat memahami. Informasi 

dalam laporan keuangan dikatakan dapat dipahami 

jika semua pengguna mengerti dan memahami isi atau 

informasi yang ada pada laporan keuangan. Sehingga, 

                                                             
23 SE Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi (Prenada Media, 2015). 
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salah satu manfaat dari dibuatnya laporan keuangan 

yaitu membantu dalam pengambilan keputusan dapat 

tercapai. 

d. Keterbatasan laporan keuangan 

Informasi yang didapatkan atau bersumber dari sebuah 

laporan keuangan pada dasarnya terdapat kelemahan, dan 

kelemahan tersebutlah dianggap sebagai bentuk 

keterbatasan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Oleh karena itu, bagi pihak pengguna laporan 

keuangan harus memahami dan menyadari dengan benar 

keterbatasan tersebut sebgaai sebuah realita yang tidak 

dapat dipungkiri, meskipun setiap akuntan selalu berusaha 

memberikan informasi yang maksimal. Karena akutansi 

berfungsi sebagai penyedia data untuk menyusun laporan 

keuangan, maka data tersebut harus bersifat objektif dan 

informatif agar fungsi tersebut dapat dipenuhi maka 

diperlukan konsep akutansi dalam pencatatan guna 

penyusunan laporan keuangan tersebut, diantaranya : 

1. Konsep kesatuan usaha, konsep ini menyatakan 

bahwa percepatan kegiatan perusahaan harus dipisah 

dari kegiatan pemiliknya 

2. Konsep kelangsungan hidup, Konsep ini menyatakan 

bahwa perusahaan didirikan tidak untuk sementara 

waktu tapi diharapkan akan berjalan terus sepanjang 

waktu. 

3. Konsep harga pokok, berhubung konsep langsungan 

hidup maka data Akutansi akan dicatat menurut harga 

perolehan pada waktu terjadi nya 

4. Konsep kesatuan pengukuran, kegiatan mencatat 

menggolongkan meringkas dan menyajikan presentasi 

perusahaan dan hasil hasilnya dalam Akutansi 

digunakan satuan pengukuran uang 

5. Konsep stabilitas nilai uang, uang dianggap tidak ada 

pengaruhnya terhadap uang dalam perusahaan 
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6. Konsep periode waktu, karena aktivitas perusahaan 

berjalan sepanjang waktu maka proses penyajian 

kondisi keuangan perlu dipecah dalam periode 

periode tertentu. 

7. konsep obyektivitas, untuk keperluan kegiatan 

Akutansi dibutuhkan dukungan bukti bukti transaksi 

yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. 

8. Konsep keterbukaan, semua fakta perlu diungkap 

secara terbuka supaya laporan keuangan atas hasil 

usaha perusahaan se dapat mungkin bersifat 

informatif dan memberi arti. 

9. Konsep konsistensi, konsistensi harus dipertahankan 

dari periode ke periode selanjutnya. 

10. Konsep Konservatif, konsep ini mengakui 

kemungkinan Yang akan terjadi tidak mengantisipasi 

ikan laba yang belum di realisasi. 

11. Konsep realisasi, penghasilan direalisir apabila 

penjualan telah dilakukan. 

12. Konsep perbandingan, Pendapatan bersih dengan 

membandingkan antara penghasilan dan pengeluaran 

dalam periode waktu tertentu. 

Adapun kelemahan ataupun keterbatasa pada laporan 

keuangan sebagai berikut : 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan 

sejarah (historis), di mana data-data yang diambil 

dari data masa lalu.  

2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua 

orang. Bukan hanya untuk pihak tertentu saja.  

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-

taksiran dan pertimbangan- pertimbangan tertentu.  

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam 

menghadapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam 

suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu 
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dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan 

pendapatan, nilainya dihitung dari yang  paling 

rendah.  

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada 

sudut pandang ekonomi dalam memandang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat 

formalnya.
24

 

e. Pihak yang memerlukan laporan keuangan 

Pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk 

memenuhi kepentingan berbagai pihak disamping pihak 

manajemen dan pemilik perusahaan itu sendiri. Masing-

masing pihak memiliki kepentingan dan tujuan 

tersendiri terhadap laporan keuangan yang diberikan 

oleh perusahaan. Adapun pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan tersebut sebagai berikut: 

1. Kreditur 

Pihak Penyandang dana atau kreditur sangat 

berkepentingan terhadap usaha yang akan 

dibiayainya. Bank atau lembaga keuangan tidak 

mau menderita kerugian, sehingga bank perlu 

mempelajari prospek usaha yang akan datang. Bank 

juga harus tahu berapa dana yang dibutuhkan 

sesungguhnya sehingga tidak terjadi dana mubazir 

yang pada akhirnya akan menjadi beban nasabah. 

2. Pemengang saham 

Bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan 

pemilik kepentingan terhadap laporan keuangan 

adalah untuk melihat kemajuan dipimpin oleh 

manajemen dalam satu periode. Kemajuan yang 

dilihat adalah kemampuan dalam menciptakan laba 

dan mengembangkan aset yang dimiliki. Dari 

laporan ini pemilik juga dapat menilai sampai 

                                                             
24 Hidayat, Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan. 
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Sejauh mana pengembangan usaha tersebut telah 

dijalankan pihak manajemen. Bagi pemilik dengan 

adanya laporan keuangan ini pertama akan 

mendapat gambaran berapa jumlah dividen yang 

akan mereka terima, kedua adalah untuk menilai 

kinerja pihak manajemen dalam menjalankan 

kepercayaan yang diberikan. 

3. Pemerintah 

Bagi pemerintah laporan keuangan digunakan untuk 

menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan 

aktivitasnya sekaligus untuk mengetahui kewajiban 

perusahaan terhadap negara terutama pajak. 

4. Manajemen 

Bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja 

manajemen perusahaan dalam mencapai target-

target yang telah ditetapkan. Kemudian untuk 

menilai kinerja manajemen dalam mengelola 

sumber daya yang dimilikinya, ukuran keberhasilan 

ini dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang 

diperoleh dan pengembangan aset-aset yang 

dimilikinya. Pada akhirnya laporan keuangan ini 

juga dapat merupakan penilaian pemilik untuk 

memberikan kompensasi dan karir manajemen serta 

mempercayakan pihak manajemen untuk 

memimpin perusahaan pada periode berikutnya. 

5. Karyawan  

Bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan 

juga mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang 

sebenarnya. Dengan mengetahui ini mereka juga 

paham tentang kinerja mereka, sehingga mereka 

juga merasa perlu mengharapkan peningkatan 

kesejahteraan apabila perusahaan mengalami 
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keuntungan dan sebaliknya perlu melakukan 

perbaikan jika perusahaan mengalami kerugian.
25

 

 

4. Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan instrument analisis 

prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan 

indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan 

perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di 

masa lalu dan menggambarkan trend pola perubahan tersebut, 

untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang 

melekat pada perusahaan yang bersangkutan.
26

  

Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan 

menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan 

tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-

masing komponen yang membentuk rasio. Rasio paling 

bermanfaat bila berorientasi kedepan artinya sering 

menyesuaikan faktor-faktor yang mempengaruhi rasio untuk 

kemungkinan trend an ukurannya dimasa depan.
27

 

Analisis rasio adalah berorientasi dengan masa depan, artinya 

bahwa dengan analisis rasio dapat digunakan sebagai alat 

untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha di 

masa yang akan datang. Analisis rasio keuangan dapat 

membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintah, dan para 

pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 

keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan juga bermanfaat 

dalam memprediksi laba perusahaan. Selain itu rasio 

keuangan digunakan untuk memutuskan apakah akan 

membeli saham perusahaan, untuk meminjam uang, atau 

memprediksi kekuatan perusahaan di masa depan. Apabila 

                                                             
25 Ibid, 114-115.  
26 Senen Senen, “Pengaruh Earning Per Share, Suku Bunga (Sbi) Dan Nilai 

Tukar Rupiah Terhadap Stock Return Pada Perusahaan Lq45 Periode 2012-2015,” 

Jurnal Semarak 2, No. 3 (2019): 62, Http://Dx.Doi.Org/10.32493/Smk.V2i3.3483. 
27 INKA Mahaputra and Nyoman Kusuma Adnyana, “Pengaruh Rasio-Rasio 

Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

Di BEI,” Jurnal Akuntansi & Bisnis 7, no. 2 (2012): 243–54. 
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kinerja keuangan perusahaan baik maka pertumbuhan laba 

meningkat, dan sebaliknya kinerja perusahaan tidak baik 

maka pertumbuhan laba menurun. Dalam hal ini pertumbuhan 

laba merupakan peningkatan laba yang diperoleh perusahaan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
28

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio diantaranya 

peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen dan 

metode akuntansi. Interprestasi rasio bermanfaat jika 

diimpermentasikan dalam perbandingan dengan rasio tahun 

sebelumnya. Standar yang ditentukan, dan rasio pesaing. 

 Kelebihan dan Keterbatasan Analisis Rasio keuangan 

a) Kelebihan  

 Ringkasan numerik atau statistik yang mudah dibaca 

dan ditafsirkan 

 Berguna sebagai sumber daya untuk memasukan 

model pengambilan keputusan dan model prediktif 

 Memudahkan untuk melihat tren perusahaan dan 

membuat proyeksi di masa depan 

 Tolak ukur kesehatan perusahaan 

b) keterbatasan 

c) Rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data 

ini dipengaruhi berdasarkan penafsiran dan bahkan 

dapat dimanipulasi 

d) Kecocokan dengan rasio standar rata-rata industri 

bukanlah jaminan bahwa perusahan tersebut sedang 

berjalan normal dan dipimping dengan baik. 

e) Dalam setiap rasio angka yang diperoleh tidak dapat 

berdiri sendiri. Rasio tersebut berarti apabila terdapat 

perbandingan, seperti membandingkan dengan tahun 

sebelumnya dan bisa juga membandingkan dengan 

perusahaan lain.  

                                                             
28 Mahaputra and Adnyana. 
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f) Keberadaan angka negative 

g) Analisis mempunyai preferensi, setiap analisis 

mempunyai tujuan yang tidak selalu sama. Oleh 

karena itu, akan ada pemilihan rasio dalam analisis 

yang dipilih oleh analis. Dari pihak kreditor biasanya 

akan lebih memperhatikan dari utang, arus kas, dan 

bunga. Sedangkan dari investor akan lebih 

memperhatikan profitabilitasnya. Hal itupun biasanya 

asih diikuti dengan cara-cara yang berbeda dari analis 

yang lain.
29

 

 

Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Hery “analisis rasio keuangan adalah analisis yang 

paling sering dilakukan untuk menilai kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan dibandingkan dengan analisis keuangan 

lainnya. Terdapat beberapa jenis rasio keuangan diantaranya 

rasio likuiditas, rasio hutang (leverage ratio), rasio aktivitas 

dan rasio profitabilitas”.
30

 

Rasio likuiditas adalah merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Adapun jenis-jenis dari rasio 

likuiditas yaitu rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick 

ratio), rasio cash (cash ratio), dan NWC (Net Working 

Capital) to total asset ratio. Rasio hutang merupakan rasio 

yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan 

dana dari hutang. Jenis-jenis dari rasio leverage diantaranya 

debt to asset ratio, debt to equity ratio, equity multiplier, long 

term debt ratio, dan time interst earned ratio. Rasio aktivitas 

mengukur sejauh mana efektifitas manajemen perusahaan 

dalam mengelola aset-asetnya. Jenis dari rasio ini yaitu 

Inventory Turnover, Day Sales In Inventory, Receivables 

                                                             
29 Toto Prihadi, Analisis Laporan Keuangan (Gramedia Pustaka Utama, 

2019). 
30 Hery, Analisis Kinerja Manajemen, Ed. (Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2015), 145. 
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Turnover, Day Sales In Receivables, Fixed Asset Turnover, 

dan Total Asset Turnover. 

Rasio keuangan sangat populer dalam diskusi manajemen 

sehari-hari, terutama rasio tentang profitabilitas. Profitabilitas 

memang menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen dalam 

menjalankan operasional perusahaan. Oleh karena itu pada 

penelitian ini hanya terfokus pada rasio profitabilitas yang 

merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan.
31

 Profitabilitas suatu 

perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal 

yang dimiliki. Dengan demikian, rasio profotabilitas 

merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, 

karena tujuan utama perusahaan adalah hasil 

opersi/keuntungan. Rasio profitabilitas sangat penting bagi 

semua pengguna laporan tahunan, khususnya investor ekuitas, 

laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai 

efek/sekuritas. Pengukuran dan peramalan laba merupakan 

pekerjaan paling penting bagi investor ekuitas. Profitabilitas 

penting dalam proses mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang, hal ini karena profitabilitas 

menunjukan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek 

yang baik di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut 

akan lebih terjamin.
32

 

 

 

 

                                                             
31 Kurnia Cahya Lestari And S Oky Wulandari, “Pengaruh Profitabilitas 

Terhadap Manajemen Laba,” Jurnal Akademi Akuntansi 2, No. 1 (2019), 

Https://Doi.Org/10.22219/Jaa.V2i1.7878. 
32 Sri Hermuningsih, “Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur 

Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik Di Indonesia,” Buletin 
Ekonomi Moneter Dan Perbankan 16, No. 2 (2013): 2, 

Https://Doi.Org/10.21098/Bemp.V16i2.27. 
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Tujuan Rasio Profitabilitas 

a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya 

dengan tahun sekarang. 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. 

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan 

yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri. 

f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan yang digunakan. 

 

Manfaat Rasio Profitabilitas 

Adapun manfaat rasio profitabilitas, yaitu: 

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan dalam suatu periode. 

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya 

dengan tahun sekarang. 

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

d. Mengetahui besarnya laba sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan 

yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri. 

 

Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Pengukuruan Kinerja 

Keuangan 

Ada beberapa pengukuran kinerja terhadap profitabilitas 

perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan 
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dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. 

Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan 

memungkinkan seorang analisis untuk mengetahui tingkat 

earning dalam hubungannya dengan volume penjualan, 

jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemiliki perusahaan. 

Profitabilitas keuangan perusahaan dideskripsikan dalam 

bentuk laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan 

keuangan korporasi, yang dapat digunakan oleh semuah pihak 

yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. 

Berdasarkan financial report yang diterbitkan perusahaan, 

selanjutnya dapat digali informasi mengenai posisi keuangan 

dan informasi lain yang mempunyai relevansi dengan laporan 

keuangan perusahaan.
33

 

Profitabilitas keuangan perusahaan sudah tentu merupakan 

kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan 

perusahaan. Profitabilitas keuangan perusahaan tercermin dari 

laporan keuangannya. Oleh sebab itu untuk mengukur 

profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan analisis 

terhadap laporan keuangannya. 

 

Indikator Rasio Profitabilitas 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa 

indikator rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-

masing indikator rasio profitabilitas digunakan untuk menilai 

serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu atau untuk beberapa periode. Penggunaan 

seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari 

kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap rasio yang 

digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai. 

Artinya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas 

perusahaan dapat diketahui secara sempurna. indikator-

                                                             
33 Risma Ardhia Walandha, “Implementasi Profitabilitas Dan Economic Value 

Added (Eva) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Pada Pt. Waskita 

Karya (Persero) Tbk. Periode 2016-2018,” 2020. 
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indikator rasio profitabilitas yang dapat digunakan 

diantaranya: 

a. Gross Profit Margin 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari 

penjualan. Gross profit margin adalah perbandingan 

antara laba kotor yang didapatkan perusahaan dengan 

tingkat penjualan yang dicapai dalam periode yang sama. 

Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dicapai setiap 

rupiah penjualan. Semakin besar rasionya maka semakin 

baik kondisi keuangan perusahaan. Adapun rumus 

menghitung gross profit margin sebagai berikut: 

 

 

 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang akan menutupi biaya tetap atau 

biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini 

bisa mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap ataupun 

operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. 

Semakin besar rasionya maka semakin baik bagi 

perusahaan.
34

 Semakin tinggi GPM dapat menjelaskan 

bahwa perusahaan mampu menjual produknya diatas 

harga pokok penjualan, dan ini menunjukan bila 

perusahaan tidak mengalami kerugian.
35

 

b. Operating Profit Margin 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba usaha dari 

                                                             
34 Shinta Rahma Diana, Analisis Laporan Keuangan Dan Aplikasinya, 

Ed.(Bogor: In Media, N.D.), 61. 
35 Luluk Muhimatul Ifada and Tiara Puspitasari, “Analisis Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Perubahan Laba,” Jurnal Akuntansi Dan Auditing 13, no. 1 

(2016): 97–108. 
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penjualan. Semakin tinggi nilai OPM maka semakin baik  

kondisi opersional perusahaan. OPM merupakan rasio 

yang menggambarkan pure profit yang diterima atas 

setiap rupiah penjualan yang dilaksanakan.
36

 Adapun 

rumus menghitung operating profit margin sebagai 

berikut : 

 

Operating profit margin dikatakan murni (pure) karena 

jumlah tersebut benar-benar diperoleh berdasarkan hasil 

dari operasi perusahaan.  Rasio ini menujukan tingkat 

keuntungan yang didapatkan dari setipa rupiah 

penjualan. 

c. Net profit margin 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari 

penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur rupiah 

laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah 

penjualan. Semakin besar rasionya maka semakin baik, 

karena dianggap kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba cukup tinggi pada tingkat penjualan 

tertentu. Adapun rumus menghitung Net Profit margin 

sebagai berikut:
37

 

 

 

 

NPM yang tinggi memperlihatkan bahwa perusahaan 

mendapatkan laba yang besar. Perusahaan yang sehat 

                                                             
36 Syamsuddin Lukman, Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi 

Dalam Perencanaan, Pengawasan Dan Pengambilan Keputusan. ed. (Jakarta: 

Rajawali, 1992). 
37 Shinta Rahma Diana, Analisis Laporan Keuangan Dan Aplikasinya, 

Ed.(Bogor: In Media, N.D.), 62. 
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semestinya mempunyai NPM yang positif karena 

mengindikasikan bila perusahaan tersebut tidak 

menghadapi kerugian.
38

  

d. Return on asset 

Return on asset adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi angka rasio ini semakin baik 

kondisi suatu perusahaan, yang berarti perusahaan dalam 

mengelola modal perusahaan yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva berjalan efektif. Hal ini akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. 

Peningkatan daya tari perusahaan menjadikan 

perusahaan semakin diminati para investor, karena 

tingkat pengembalian akan semakin besar. Artinya nilai 

ROA akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan. 
39

Adapun rumus menghitung Return On 

Asset sebagai berikut: 

 

e. Return on equity 

Return on equity digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal sendiri dalam menghasilkan 

keuntungan bagi pemegang saham. Semakin besar angka 

rasio ini semakin baik, karena menguntungkan bagi 

pemilik modal sendiri atau pemegang saham 

perusahaan.
40

 Menurut Tambunan, ROE digunakan 

untuk mengukur rate of return (tingkat imbal hasil) 

ekuitas.  Para analisis sekuritas dan pemegang saham 

                                                             
 38 Ifada and Puspitasari, “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Perubahan Laba.” 
39 Ina Rinati, “Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) 

Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang 

Tercantum Dalam Indeks LQ45,” 2012. 
40 Inka Mahaputra And Nyoman Kusuma Adnyana, “Pengaruh Rasio-Rasio 

Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

Di Bei,” Jurnal Akuntansi & Bisnis 7, No. 2 (2012), 4. 
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umumnya sangat memperhatikan rasio ini, semakin 

tinggi ROE yang dihasilkan akan semakin tinggi harga 

sahamnya. Adapun rumus menghitung Return On Equity 

sebagai berikut: 

 

 

f. Return on sales 

Return on Sales digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mencapai suatu keuntungan (profit) 

yang bersumber dari aktivitas penjualan yang dilakukan. 

Pengukurannya didasarkan pada persentase 

perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dibagi 

penjualan.
41

 Adapun rumus menghitung Return On Sales 

sebagai berikut: 

 

Semakin tinggi nilai return on sales akan menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan 

jika nilai return on sales rendah akan menunjukan 

ketidakefesienan kinerja keuangan suatu entitas.
42

 

g. Return on capital employed 

Rasio on capital employed (ROCE) digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari investasi yang dimiliki oleh investor. rasio ini 

juga dapat menjadi tolak ukur efesiensi perusahaan 

                                                             
41 Carmela Pinky Manoppo, “The Influence of ROA, ROE, ROS, and EPS on 

Stock Price,” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan 

Akuntansi 3, no. 4 (2016), https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.11493. 
42 Risky Yuniar Prihadianti, “Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Return 

On Assets Dan Return On Sales Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2007-2011,” Universitas Negeri Surabaya, 2012. 
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dalam menangani modal investasi investor.
43

 Adapun 

rumus dalam menghitung ROCE sebagai berikut : 

 

 

Semakin tinggi nilai ROCE maka akan semakin tinggi 

pula tingkat efesiensi suatu perusahaan. Sebaliknya jika 

nilai ROCE rendah akan menunjukan ketidakefesienan 

kinerja keuangan suatu entitas. 

h. Earning per share 

Berdasarkan tujuan utama suatu perusahaan yaitu 

memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, oleh karena 

itu kebijakan akan memaksimalkan harga saham akan 

berkaitan denga kemampuan suatu entitas dalam 

meningkatkan kesuksesan baik dalam meningkatkan nilai 

prestasi perusahaan maupun memaksimalkan keuntungan 

pemegang saham. Dalam memaksimalkan keuntungan 

pemegang saham dapat diukur dengan Earning per 

share, sehingga akan berpengaruh pada kepercayaan para 

investor.
44

 

Earning Per Share Ratio digunakan dalam mengukur 

keberhasilan manajemen dalam upaya pencapaian 

keuntungan bagi para stakeholder. Semakin tinggi nilai 

EPS pastinya akan semakin besar laba dan 

memungkinkan peningkatan jumlah deviden yang 

diterima investor.  Pada dasarnya, laba per lembar saham 

                                                             
43 Aliffiani Qurrati Ayunin Taufiq and Khairunnisa Khairunnisa, “Analisis 

Pengaruh Current Ratio (Cr), Total Assets Turn Over (Tato), Dan Return On Capital 

Employed (Roce) Terdahap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Subsektor 

Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013-
2017),” EProceedings of Management 6, no. 2 (2019). 

44 Prabandaru Adhe Kusuma and Denies Priantinah, “Pengaruh Return on 

Investment (ROI), Earning per Share (EPS), Dan Dividen per Share (DPS) Terhadap 

Harga Saham Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) Periode 2008-2010,” Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen 1, 

no. 2 (2012): 50–64. 
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dihitung dalam pembagian laba bersih denggan jumlah 

rata-rata tertimbang dari jumlah lembar saham biasa 

yang beredar sepanjang tahun. Jumlah rata-rata tersebut 

dibutuhkan dalam perhitungan karena jumlah saham 

beredar per satu tahun tidak selalu sama, dengan kata 

lain jumlah saham yang beredar berubah-ubah.
45

 

 

 

5. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-

iqtishad al-islami Yang artinya pertengahan dan keadilan. 

Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan 

dalam Al-Quran diantaranya surah al Luqman ayat 19:  

                   

        

 “dan sederhanalah kamu dalam berjalan sesungguhnya 

seburuk-buruknya suara adalah suara keledai”  

Menurut Al-Maraghi, Q.S Luqman ayat 19 di atas secara 

umum berbicara tentang seorang Hamba Allah yang bernama 

Luqman. Luqman merupakan hamba Allah yang pandai 

bersyukur atas karunia yang diberikan Allah baik siang 

maupun malam. Atas petunjuk Allah Luqman memberikan 

serangkaian nasehat kepada anaknya baik dalam konteks 

hablum minAllah juga habl minannas. Tegasnya, nasehat 

Luqman tersebut berkenaan mu‟amalah dengan orang tua dan 

pemeliharaan hak-hak mereka. Kemudian ayat tersebut 

                                                             
45 Tjiptono Darmadji and Hendy M Fakhruddin, Indonesian Capital Market 

Questions and Answers Approach (Jakarta: Salemba Empat, 2008). 
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menjelaskan nasehat untuk membangun relasi dengan sesama 

manusia.
46

 Kemudian terdapat pula pada al Maidah ayat 66 : 

 

ْقخَِصَذةٌ  ُُْْٓى اُيَّتٌ يُّ  ِي

 “Di antara mereka ada golongan yang pertengahan”.  

Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang berlaku jujur, 

lurus, adil dan tidak menyimpang dari kebenaran. Menurut 

Abdul Mun‟in Al Jamal ekonomi islam adalah kumpulan 

dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-

Qur‟an dan Hadist. hasanu senada dengan definisi ini 

Muhammad Abdul Manan berpendapat “islamic economics is 

a social sciens With studies The economic problems of the 

people  imbued with the values of Islam”. Ilmu pengetahuan 

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat 

yang diIlhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Hasanuzzaman, 

ilmu ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan aplikasi dari 

ajaran dan aturan islam yang mencegah ketidakadilan dalam 

memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi 

kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan 

kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Hal ini juga di dasari 

dalam surah QS. Al-Nisa‟ ayat 29 : 

                     

                        

         

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 

                                                             
46 Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi 

Melalui Kata-Kata Kunci Dalam al-Qur’an, ed. (Bandung: Citapustaka Media 

Perintis, 2012), 18. 
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janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

Maksud ayat diatas adalah Allah SWT melarang hamba-

hambaNya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan 

cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak 

sah dan melanggar syari‟at seperti riba, perjudian dan yang 

serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak 

seakan-akan sesuai dengan hukum syari‟at, tetapi Allah 

mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu 

muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum 

yang telah digariskan oleh syari‟at Allah. Misalnya 

sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas s.r. menurut 

riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai 

baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat 

mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas 

harga pembeliannya. Allah mengecualikan dari larangan ini 

pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan 

atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang 

bersangkutan. 

Alih-alih melakukan perbuatan yang batil, Alquran 

menawarkan satu cara untuk memperoleh atau mendapatkan 

harta yaitu lewat perdagangan (tijarah). Perdagangan yang 

dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang dengan 

harga tertentu, tanpa memerdulikan kondisi pembeli. Apa lagi 

perdagangan yang didalamnya ada penipuan atau pemaksaan. 

Oleh sebab itu perdagangan yang dilakukan harus memenuhi 

prinsif suka sama suka („an taradin minkum). Kata  „an taradin 

merupakan sifat dari tijarah. Segala bentuk perdagangan yang 

dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau 

dihalalkan. Penyebutan tijarah pada ayat sebelumnya yang 

tidak disebut secara spesifik, sesungguhnya mencakup segala 

bentuk transaksi yang sah.  

Ayat ini menegaskan bahwa di antara sifat manusia adalah 

saling membutuhkan. Hampir tidak ada kebutuhan hidup kita 

yang bisa kita penuhi sendiri. Jika anda selesai makan, lalu 
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ada serat daging yang lengket di sela-sela gigi anda, maka saat 

itu anda membutuhkan tusuk gigi. Pertanyaannya adalah 

apakah tusuk gigi itu anda yang buat. Merautnya dari bambu 

atau lidi. Ketika anda membersihkan telinga anda, pastilah 

anda membutuhkan alat pembersih yang terbuat dari kapas. 

Pertanyaannya adalah, siapakah yang memproduksi itu semua. 

Yang pasti bukan anda, tapi orang lain. Jelaslah bahwa untuk 

hal-hal yang kecil saja, kita membutuhkan bantuan orang lain. 

Jika anda berangkat menggunakan angkot ke kampus, 

sadarkah anda berapa orang yang terlibat sehingga anda bisa 

sampai ke kampus. Jika anda pagi tadi sarapan, anda 

memerlukan tukang lontong. Anda membutuhkan supir 

angkota. Jika mobilnya kehabisan bensin, maka secara tidak 

langsung, kita juga membutuhkan penjaga SPBU dan 

seterusnya. 

Jelaslah dalam kehidupan ini kita membutuhkan berbagai 

barang dan jasa dari orang lain. Bisa jadi kita juga termasuk 

orang yang memproduksi barang dan jasa, yang dibutuhkan 

orang lain. Persoalannya bagaimana cara yang kita lakukan 

untuk mempertukarkan barang tersebut ? Melalui ayat ini 

Allah melarang proses transformasi itu dengan cara yang batil. 

Kata batil bermakna sebuah usaha yang melanggar tata aturan 

syari‟at. Itulah aktivitas yang menabrak rukun dan syarat-

syarat yang telah ditetapkan agama. Dalam hadist dijelaskan 

pula akan syariat mencari rezeki dengan cara yang baik. 

 

فَِى  ْٕ ًَُٕث َحخَّى حَْسخَ ٍْ حَ ٌَّ ََْفًسا نَ هُٕا فِى انطَّهَِب فَإِ ًِ أَْج َٔ  َ أٌَُّٓا انَُّاُس احَّقُٕا َّللاَّ

َدُعٕا َيا  َٔ هُٕا فِى انطَّهَب ُخُزٔا َيا َحمَّ  ًِ أَْج َٔ  َ َُْٓا فَاحَّقُٕا َّللاَّ ٌْ أَْبطَأَ َع إِ َٔ ِسْصقََٓا 

 َحُشوِ 

“Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan 

tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena 

sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia 

benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun 

terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan 

tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah 
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jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang 

haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2144, dikatakan shahih oleh 

Syaikh Al Albani). 

Dalam hadits tersebut terdapat dua maslahat yang 

diperintahkan untuk dicari yaitu maslahat dunia dan maslahat 

akhirat. Maslahat dunia dengan pekerjaan yang halal, 

maslahat akhirat dengan takwa. Ibnul Qayyim rahimahullah 

menyebutkan alasan kenapa dua hal itu digabungkan. Beliau 

berkata, “Nabi shallallahu „alaihi wa sallam menggabungkan 

antara maslahat dunia dan akhirat dalam hadits “Bertakwalah 

engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam 

mencari rezeki.” Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih 

dengan ketakwaan pada Allah. Ketenangan hati dan badan 

serta tidak rakus dan serakah pada dunia, dan tidak ada rasa 

capek dalam mengejar dunia, itu bisa diraih jika seseorang 

memperbagus dalam mencari rezeki. Oleh karenanya, siapa 

yang bertakwa pada Allah, maka ia akan mendapatkan 

kelezatan dan kenikmatan akhirat. Siapa yang menempuh 

jalan yang baik dalam mencari rezeki (ijmal fii tholab), maka 

akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia. Hanyalah 

Allah yang memberikan pertolongan.”
47

 

ْعُج َسُسَٕل  ًِ ا قَاَل: َس ًَ ُُْٓ ًَ َّللاُ َع ٍٍْش َسِض ٍِ بَِش ٌِ ْب ا ًَ ًْ َعْبِذ َّللاِ انُُّْع ٍِ أَبِ َع

ا  ًَ ٍَُُْٓ بَ َٔ  ، ٌٍ ٌَّ اْنَحَشاَو بٍَِّ إِ َٔ  ٌٍ ٌَّ اْنَحاَلَل بٍَِّ َسهََّى ٌَقُُٕل: إِ َٔ  ِّ ٍْ َّللاِ َصهَّى َّللاُ َعهَ

ٍَّ كَ  ُٓ ًُ ٌس ُيْشخَبَِٓاٌث، الَ ٌَْعهَ ْٕ بَُٓاِث فَقَِذ أُُي ٍِ احَّقَى انشُّ ًَ ٍَ انَُّاِس، فَ ثٌٍِش ِي

اِعً  قََع فًِ اْنَحَشاِو َكانشَّ َٔ بَُٓاِث  قََع فًِ انشُّ َٔ  ٍْ َي َٔ  ،ِّ ِعْشِض َٔ  ِّ اْسخَْبَشأَ نِِذٌُِ

ًًى، أاَلَ  ٌَّ نُِكمِّ َيهٍِك ِح إِ َٔ ِّ، أاَلَ  ٌْ ٌَْشحََع فٍِ ًَى ٌُِٕشُك أَ َل اْنِح ْٕ ٌَْشَعى َح

 ٌَّ إِ ٌَّ فًِ اْنَجَسِذ ُيْضَغتً إَِرا َصهََحْج َصهََح  َٔ إِ َٔ ًَى َّللاِ َيَحاِسُيُّ، أاَلَ  ِح

ًَ اْنقَْهُب. سٔاِ انبخاسي  ِْ َٔ إَِرا فََسَذْث فََسَذ اْنَجَسُذ ُكهُُّّ أاَلَ  َٔ اْنَجَسُذ ُكهُُّّ، 

 ٔيسهى، ْٔزا نفظ يسهى

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma 

berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
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sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan 

yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada 

perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia 

tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang 

menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah 

membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang 

jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh 

ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang 

berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan 

dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa 

setiap raja memiliki larangan (aturan). Ingatlah bahwa 

larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, 

bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika 

ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, 

maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa 

segumpal daging itu adalah hati.” (Diriwayatkan oleh al 

Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim). 

Hadits ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat 

besar. Hadits ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah-

kaidah syari‟at. Ada yang mengatakan, bahwa hadits ini 

sepertiga dari ajaran Islam. Imam Abu Dawud as-Sijistani 

(wafat th. 275 H) mengatakan,”Seperempat dari (ajaran) 

Islam.” Bahkan jika dicermati, akan terlihat bahwa, hadits ini 

mencakup seluruh ajaran Islam, karena menjelaskan perkara-

perkara yang halal, yang haram maupun yang syubhat 

(samar). Juga menjelaskan hal-hal yang dapat merusak 

ataupun memperbaiki hati. Hal ini mengharuskan seorang 

muslim untuk mengetahui berbagai hukum syara‟, baik ushul 

(pokok) maupun furu‟ (cabang). Hadits ini juga merupakan 

pijakan untuk senantiasa bersikap wara‟, yakni meninggalkan 

perkara-perkara yang samar.
48

 

Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat 

dalam aktivitas ekonomi. pengertian ini sangat tepat untuk 

                                                             
48 Yazid Abdul Qadir Jawas bin, “Halal Dan Haram Sudah Jelas,” Al Manhaj 
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dipakai dalam menganalisis persoalan persoalan aktivitas 

ekonomi di tengah masyarakat misalnya perilaku konsumsi 

masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam kebijakan fiskal dan 

moneter yang dikaitkan dengan zakat sistem kredit, dan 

investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba. 

Adapun pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam 

perekonomian suatu negara adalah disebabkan populasi umat 

Islam dari seluruh penduduk dunia saat ini lebih kurang 

800000000 jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia. 

Seluruh umat Islam terikat dengan suatu ikatan yakni Aqidah 

Islam nya mereka terikat baik secara keyakinan psikologis 

maupun terikat secara politis dan ekonomis. Untuk itu 

menerapkan kembali sistem ekonomi Islam yang sudah 

digariskan Rasulullah pada awal pemerintahan Islam pada 

abad ke 7 M, Sangat relevan dan penting demi terwujudnya 

perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam. 

Disamping itu untuk menguatkan persatuan umat Islam dalam 

kemandirian ekonomi karena perekonomian dunia belakangan 

ini dikuasai oleh paham individualis dan komunis yang 

masing masing kelompok mempunyai politik ekonomi yang 

berbeda dengan Politik ekonomi Islam.
49

 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa PT Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang tedaftar di IDX 

syariah, oleh karena itu penelitian ini menjadi pembuktian 

apakah PT Japfa telah benar-benar melakukan kegiatan 

bisnisnya berdasarkan syariat Islam. 

6. Prestasi perusahaan 

Prestasi Perusahan merupakan wujud nyata kualitas dan 

kuantitas atau suatu hasil kerja yang dicapai perusahaan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban berdasarkan target 

dan tujuan yang telah ditetapkan.
50

 Serta sesuai dengan 

                                                             
49 Rozalinda, Ekonomi Islam (Teori & Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi). 
50 Syahrul Efendi Rambe And Usman Tarigan, “Analisis Organisasi Melalui 

Pendekatan Perilaku Terhadap Kinerja Di Kantor Camat Medan Sunggal Kota 
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wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum, serta sesuai dengan moral dan etika.  

Menurut Edi Noersasongko, menyatakan bahwa untuk dapat 

menganalisis keberhasilan usaha dengan mengetahui kinerja 

suatu perusahaan yang dapat dirumuskan melalui suatu 

perbandingan nilai yang dihasilkan perusahaan dengan nilai 

yang diharapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang 

dimiliki.
51

 Pengukuran kinerja/prestasi perusahaan adalah 

suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk 

mengevaluasi efisien, efektivitas ataupun produktivitas dari 

aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode 

waktu tertentu. Produktivitas mengandung arti sebagai 

perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan (input).  

Oleh sebab itu produktivitas memiliki dua dimensi, dimensi 

pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian 

unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang 

berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua 

yaitu efisiensi yang terdapat kaitanya dengan upaya 

membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau 

seperti apa pekerjaan tersebut dilaksanakan.  

Dalam hal ini, Islam juga memiliki kontribusi yang besar 

untuk meningkatkan produktivitas seseorang. Dalam Islam, 

seorang muslim dianjurkan melakukan sesuatu dengan kinerja 

yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi 

orang lain.
52

 Pada dasarnya, tujuan utama suatu usaha adalah 

memaksimalkan keuntungan demi pemangku kepentingan, 
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52 Khoirul Fathoni And Muhammad Ghozali, “Analisa Konsep Produktivitas 

Kerja Konvensional Dalam Pandangan Islam,” Al Tijarah 3, No. 1 (2017): 6, 
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dalam menyukseskan suatu usaha umat muslim tidaklah bisa 

menghalalkan segala cara hanya semata-mata demi 

keuntungan saja. Oleh karena itu, di Negara yang mayoritas 

muslim ini perusahaan harus memaksimalkan keuntungan 

tanpa merusak nilai-nilai agama. Dengan demikian, perlunya 

dilakukan peningkatan usaha dan kreativitas yang disukung 

dengan keerdasan intelktual sebagai tolak ukur prestasi bisnis 

hingga dapat menyatukan antara bisnis dengan iman.
53

 

Untuk mengetahui keuntungan perusahaan penilaian 

kinerja/prestasi suatu perusahaan dapat dinilai melalui analisis 

laporan keuangan yang dimiliki suatu perusahaan pada setiap 

periodenya. Laporan keuangan merupakan alat yang penting 

untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta 

menggambarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh 

perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dapat dikatakan 

berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk 

melakukan perbaikan atau evaluasi atas kegiatan 

operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

 

B. Kerangka Teori 

Berdasarkan teori diatas maka dapat digambarkan kerangka teori 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik 
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C. Hipotesis 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

aset dan ekuitas selama periode tertentu. Perhatian yang 

ditekankan pada rasio ini karena hal ini berkaitan dengan 

kelangsungan hidup perusahaan. Perubahan kebijakan pada 

rasio profitabilitas dapat mempengaruhi terhadap laba yang 

didapat oleh perusahaan, terutama besaran pajak yang apabila 

berubah. Tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi akan 

meningkatkan daya saing perusahaan.
54

 Terdapat beberapa 

jenis rasio profitabilitas diantaranya, Gross Profit Margin 

(GPM), Operating Profit Margin (OPM),Net Profit Margin 

(NPM), Return On Asset, dan Return On Equity, Return On 

Sales (ROS), Return On Capital Employed (ROCE), dan 

Earning Per Share (EPS). 

Gross Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

kotor dari penjualan. Gross profit margin adalah 

perbandingan antara laba kotor yang didapatkan perusahaan 

dengan tingkat penjualan yang dicapai dalam periode yang 

sama. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dicapai 

setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasionya maka 

semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba yang akan menutupi biaya tetap atau biaya operasi 

lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini bisa mengontrol 

pengeluaran untuk biaya tetap ataupun operasi sehingga 

perusahaan dapat menikmati laba. Semakin besar rasionya 

maka semakin baik bagi perusahaan.
55

 Pada penelitian yang 

dilakukan Goni, Tampi, and Manoppo (2019), menyatakan 

bahwa gross profit margin berpengaruh negatif pada nilai 

                                                             
54 Mirza Wijaya Putra, Dedi Darwis, and Adhie Thyo Priandika, “Pengukuran 

Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian 

Kinerja Keuangan (Studi Kasus: CV Sumber Makmur Abadi Lampung Tengah),”  

Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi 1, no. 1 (2021): 48–59, 

https://doi.org/10.33365/jimasia.v1i1.889. 
55 shinta Rahma Diana, Analisis Laporan Keuangan Dan Aplikasinya (Bogor: 

IN MEDIA, n.d.), htpp//www.penerbitinmedia.co.id. 



 
 

55 

prestasi perusahaan, hal ini karena jumlah GPM dari tahun 

ketahun berada dibawah standar industri. 
56

 

Operating Profit Margin digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba usaha dari 

penjualan. Semakin tinggi nilai OPM maka semakin baik  

kondisi opersional perusahaan. OPM merupakan rasio yang 

menggambarkan pure profit yang diterima atas setiap rupiah 

penjualan yang dilaksanakan. pada penelitian yang dilakukan 

oleh Leny Dahliana hasil penelitian secara parsial 

membuktikan bahwa operating profit margin berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba, yang menunjukkan bahwa 

meningkatnya operating profit maergin dapat meningkatkan 

perubahan laba pada PT.Waskita Karya (Persero) Tbk.
57 

Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

bersih dari penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah 

penjualan. Semakin besar rasionya maka semakin baik, karena 

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

cukup tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Pada penelitian 

Rahmad, Ivone, dan Victoria (2017), menyatakan bahwa nilai 

net profit margin berpengaruh positif pada nilai prestasi PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dibandingkan perusahaan 

semen lainnya, hal ini terlihat dari kestabilan nilai net profit 

margin.
58

 

Return on asset adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aset yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi angka rasio ini semakin baik 
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kondisi suatu perusahaan, yang berarti perusahaan dalam 

mengelola modal perusahaan yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva berjalan efektif.
 
 Pada penelitian yang 

dilakukan Indah Nurmalasari (2008),  Return On Asset (ROA) 

terhadap harga saham mempunyai pengaruh yang signifikan 

dan hubungan positif. semakin besar ROA semakin besar 

tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan. Ini menunjukkan 

bahwa manajemen dapat menggunakan total aktiva 

perusahaan dengan baik. 
59

 

Return on equity digunakan untuk mengukur kemampuan dari 

modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi 

pemegang saham. Semakin besar angka rasio ini semakin 

baik, karena menguntungkan bagi pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

I Gede Surya Pratama and Ida Ayu Agung Idawati (2019), 

menunjukkan bahwa rasio return on equity memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap return saham. Pengaruh yang 

signifikan bermakna bahwa rasio ini menjadi ukuran/penilaian 

investor dalam melakukan pembelian saham perusahaan.
60

  

Return On Sales digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mencapai suatu keuntungan (profit) yang 

bersumber dari aktivitas penjualan yang dilakukan. 

Pengukurannya didasarkan pada persentase perbandingan 

antara laba bersih sebelum pajak dibagi penjualan.
61

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melinda dan 

Destriana menyatakan bahwa Return On Sale berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Pengaruh yang signifikan 

bermakna bahwa rasio ini menjadi ukuran/penilaian investor 

dalam melakukan pembelian saham perusahaan.
62 
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Return On Capital Employed digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

investasi yang dimiliki oleh investor. rasio ini juga dapat 

menjadi tolak ukur efesiensi perusahaan dalam menangani 

modal investasi investor. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

taufik menyatakan bahwa nilai rasio ini berpengaruh pada 

penilaian return saham. Pengaruh yang signifikan bermakna 

bahwa rasio ini menjadi ukuran/penilaian investor dalam 

melakukan pembelian saham perusahaan.
63 

Earning Per Share digunakan dalam mengukur keberhasilan 

manajemen dalam upaya pencapaian keuntungan bagi para 

stakeholder. Dalam memaksimalkan keuntungan pemegang 

saham dapat diukur dengan Earning per share, sehingga akan 

berpengaruh pada kepercayaan para investor. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Suherman dan Nurul menyatakan bahwa 

nilai EPS berpengaruh pada penilaian investor dalam 

pembelian saham.
64

 

Berdasarkan teori tersebut menggambarkan bahwa setiap jenis 

dari rasio profitabiltas berpengaruh signifikan pada penilaian 

prestasi suatu perusahaan, maka hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

H1 : Rasio Profitabilitas berpengaruh pada penilai prestasi 

perusahaan. 

Ho : Rasio Profitabilitas tidak berpengaruh pada penilai 

prestasi perusahaan. 

 

Hasil penelitian mengenai pengaruh Rasio Profitabilitas 

terhadap nilai prestasi perusahaan yang tidak konsisten 

menunjukan adanya faktor lain yang turut menginteraksi. 

Hasil tersebut mendorong peneliti untuk memasukan 
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pengungkapan penilaian prestasi perusahaan dalam persfektif 

ekonomi islam sebagai variabel pemoderasi. 

Suatu perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak 

hanya berorientasi pada profit saja melainkan perusahaan ikut 

andil dalam pengungkapan tanggung jawab pada masyarakat 

dimana perusahaan itu berada. Dengan pengelolaan yang 

beorientasi pada lingkungan mayarakat sesuai dengan teori 

legitimasi akan menjadikan suatu perushaan mendapatkan 

penilaian yang baik. Selain itu teori stakeholder 

mengemukakan bahwa ketika perusahaan bertemu dengan 

besbagai macam harapan stakeholder mereka akan lebih 

mampu menciptakan kinerja perusahaan yang luar biasa. 

Salah satu pengukuran kinerja perusahaan adalah analisis 

rasio keuangan, dalam penelitian ini dilakukan pengukuran 

berdasarkan analisis rasio profitabilitas. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa rasio profitablitas adalah 

pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Dengan menerapkan prinsip akunstansi syariah 

diharapkan akan dapat berpengaruh pada faktor pertumbuhan 

laba. 

Pada penelitian Faisal Yusuf Saputra (2016), menujukan 

bahwa penerapan etika bisnis islam khususnya pengelolaan 

keuangan berdasarkan pedoman akuntansi syariah 

berpengaruh signifikan terhadap peningktan keuntungan 

(laba). Berdasarkan teori diatas maka hipotesis pada penelitian 

ini adalah : 

H2 : Penerapan Ekonomi Islam berpengaruh pada penilai 

prestasi perusahaan. 

Ho : PenerapanEkonomi Islam tidak berpengaruh pada penilai 

prestasi perusahaan. 
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