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ABSTRAK 

 

Salah satu instrumen untuk berinvestasi di pasar modal syariah yaitu obligasi 

syariah atau kita kenal dengan sebutan sukuk. Sukuk dikenal dengan return yang tetap 

sehingga menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi pada sukuk. Laba bersih 

suatu perusahaan dalam periode tertentu merupakan suatu acuan untuk dapat melihat 

bagaimana kinerja suatu perusahaan, dan apakah suatu perusahaan mampu menghasilkan 

laba. Dengan menerbitkan sukuk mudharabah, perusahaan diharapkan dapat menambah 

profit sehingga dapat mendanai kelangsungan perusahaan. Dalam penelitian ini peniliti 

fokus pada penerbitan sukuk yang menggunakan akad mudharabah yang diterbitkan oleh 

perusahaan. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, 

bagaimana perkembangan sukuk mudharabah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

BEI dan menerapkan sukuk mudharabah sejak tahun 2013-2016? Kedua, bagaimana 

pengaruh sukuk mudharabah terhadap laba bersih perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2016. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan sukuk mudharabah 

pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerapkan sukuk mudharabah 

sejak tahun 2013-2016, untuk mengetahui pengaruh sukuk mudharabah terhadap laba 

bersih perusahaan yang menerapkan sukuk mudharabah sejak tahun 2013-2016. Adapun 

jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang bersumber dari dokumentasi yang dambil dari 

data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sampel dipilih secara 

purposive sampling untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Adapun 

jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan penerbit sukuk kemudian 

diambil sampel secara purposive sampling terpilih sebanyak 3 perusahaan yang 

menerbitkan sukuk mudharabah secara konsisten dari tahun 2013-2016. Variabel sukuk 

mudharabah diukur berdasarkan nilai sukuk yang diterbitkan oleh masing-masing 

perusahaan pertahun. Variabel Laba Bersih Perusahaan sebagai dasar pengukuran 

keberhasilan perusahaan menghasilkan laba. 

Berdasarkan data statistik deskriptif sukuk mudharabah, penerbitan sukuk 

mudharabah yang diukur melalui nilai sukuk mudharabah per tahun perusahaan 

menunjukkan bahwa perkembangan sukuk mudharabah  tidak mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan, dan mengalami kenaikan yang cukup stabil dari setiap tahun penelitian. 

Berdasarkan hasil  uji 2 sisi pada uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh 

untuk thitung sebesar 0,258 lebih kecil dari ttabel 2,634, artinya  thitung lebih kecil dari ttabel 

(0,258 < 2,634), hal ini menyimpulkan bahwa Ha ditolak dan menerima Ho, sehingga 

penerbitan sukuk mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih 

perusahaan. Berdasarkan nilai Adjusted R Square diketahui koefisien determinasi (R
2
) 

adalah sebesar 0,7%. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas nilai 

sukuk untuk menerangkan variabel terikat laba bersih perusahaan sebesar 0,7%. 

Sedangkan, 99,3% nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk oleh penelitian ini. 
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MOTTO 

 

                

…….dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya. 

(QS. Al - Isra’ [17] : 34) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, 

menghindari terjadinya kekeliruan dan memudahkan dalam memahami 

proposal skripsi ini. Maka penulis rasa perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah-istilah yang terkait 

dengan judul proposal skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan 

tidak akan terjadi disinterpretasi pemahaman judul dari beberapa istilah 

yang digunakan. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi 

ini adalah “PENGARUH SUKUK MUDHARABAH TERHADAP LABA 

BERSIH (Studi Pada Laporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016)”. 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut 

dengan, sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu 

penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel 

dengan variabel yang lain.
1
 

 

 

                                                           
1
 Sugiono, Penelitian Administratif, Alfa Beta, Bandung, 2001, hlm. 07  
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2. Sukuk Mudharabah 

Yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad bagi hasil 

atau mudharabah, dimana satu pihak menyediakan modal (rab-al-

maal/shahibul maal) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan 

keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan 

dibagi berdasarkan proporsi perbandingan yang disepakati 

sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya 

oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada 

unsur niat tidak baik dari mudharib.
2
 

3. Laba Bersih 

Laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan 

produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, 

pemerintah, pemegang saham (dalam bentuk bunga, pajak, dan 

deviden) tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham 

semula. Laba terdiri dari hasil operasional, atau luar biasa, dan 

hasil-hasil non-operasional, atau keuntungan dan kerugian luar 

biasa, dimana jumlah keseluruhannya sama dengan laba bersih. 

Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang 

didefinisikan sebagai berikut: 

Laba = Pendapatan – Beban.
3
 

                                                           
2
   Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/IX/2002 

3
 Limas Guntur Anggriono Putra Dan Nurul Widyawati, Pengaruh Penjualan Dan 

Perputaran Piutang Terhadap Laba Bersih Perusahaan Farmasi, Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen, Vol. 3 No. 1, Surabaya, 2014, hlm. 05. 
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Sedang laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas 

seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak 

penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi.
4
 

4. Bursa Efek Indonesia 

Merupakan perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah 

memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang 

menyelenggarakan dan atau sarana untuk mempertemukan 

penawaran jual dan permintaan beli efek pihak-pihak lain denga 

tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8 

Tahun 1995 tentang pasar modal.
5
 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul ini suatu penelitian untuk menganalisis pengaruh sukuk 

mudharabah terhadap laba bersih pada laporan keuangan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai 

berikut: 

1. Secara Objektif 

Salah satu instrumen investasi dalam pasar modal syariah 

yang sedang berkembang dan banyak diminati oleh para investor 

                                                           
4
 Indah Agustina Manurung dan Hasan Sakti Siregar, Pengaruh Laba Bersih dan Arus 

Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Publik, Jurnal 

Akuntansi Universitas Sumatera Utara. 
5
 Istilah-istilah dalam Pasar Modal, sumber dari: http://www.sahamok.com/pasar-

modal/daftar-istilah/, di unduh pada 26 Juli 2016. 

http://www.sahamok.com/pasar-modal/daftar-istilah/
http://www.sahamok.com/pasar-modal/daftar-istilah/
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salah satunya yaitu Sukuk (Obligasi Syariah), yang mampu 

mengembangkan pasar modal syariah dan memberikan kontribusi 

yang positif bagi Negara yang menerbitkan
6
. Sukuk mudharabah 

memberikan return kepada pemegang sukuk dengan penggunaan 

expected return, karena sifatnya belum pasti atau berubah-ubah 

(floating) dan tergantung pada pendapatan yang dihasilkan.
7
  

Sukuk mudharabah telah memiliki pedoman khusus dengan 

di sahkannya Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002. Menurut Achsien, 

menuturkan bahwa ada beberapa alasan lain dalam pemilihan 

sukuk mudharabah, yaitu pendanaan investasi dalam jumlah yang 

besar dan jangka waktu yang panjang, dapat digunaan untuk 

pendanaan umum seperti pendanaan modal kerja, dan juga 

mudharabah merupakan percampuran kerja sama antara modal dan 

jasa (kegiatan usaha) sehingga dengan akad mudharabah 

memungkinkan untuk tidak menggunakan jaminan (collateral) atas 

asset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan akad ijarah (jual-beli) 

yang mensyaratkan jaminan atas asset yang didanai.
8
 

Hasil jawaban penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

signal positif bagi pasar modal syariah dan bagi perusahaan yang 

menerbitkan sukuk mudharabah untuk terus meningkatkan 

konsistensi dalam mengembangkan instrument sukuk, terlebih 

dapat memberikan kontribusi kepada para investor agar 

                                                           
6
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 

Ekonisia, 2014, hlm. 313 
7
 Sumber dari: Blog.stie-mce.ac.id, di unduh pada 04 Apri 2016, Pukul: 01.00 WIB 

8
 Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, Kencana, 

Jakarta, 2007, hlm. 88-89 
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berinvestasi pada obligasi syariah/sukuk mudharabah, serta dapat 

bersama-sama mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. 

2. Secara Subjektif 

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca 

tentang sukuk mudharabah yang diaplikasikan pada perusahaan 

secara riil. Judul tersebut memberikan penambahan dalam 

pengembangan wawasan, sehingga akan menambah literatur kajian 

sukuk yang berkaitan dengan sukuk mudharabah. 

Selain itu judul yang diajukan sesuai dengan jurusan 

penulis yang diambil yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi di 

banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem 

ekonomi pasar. Mengapa demikian, karena pasar modal dapat menjadi 

sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Dengan kata lain, 

dapat dikatakan bahwa pasar modal memiliki peran dan fungsi yang 

sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai 

salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sarana investasi 

bagi masyarakat. Namun, bukan hanya pasar modal konvensional saja 

yang sedang tumbuh pesat, namun pasar modal syariah juga sedang 

banyak diminati oleh para pemilik perusahaan dan juga para investor.
9
 

                                                           
9
 Ikromi Ramadhani, Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah Terhadap Profitabilitas, 

Jurnal Etikonomi,  Vol. 12 No. 2 Oktober 2013, hlm. 150. 
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Salah satu bentuk instrumen pasar modal syariah yang saat ini 

sedang tumbuh secara cepat dan telah banyak diterbitkan baik oleh 

korporasi maupun negara adalah sukuk.
10

 Di beberapa negara sukuk 

telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. 

Pada tahun 2007 saja, aset sukuk internasional sudah mencapai 70 miliar 

dolar AS. Beberapa negara seperti Malaysia, Bahrain, Brunei 

Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, termasuk di Indonesia, 

sudah menjadi regular issuer dari sukuk.
11

 

Meskipun kehadiran sukuk di Indonesia cenderung lambat 

dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas 

Islam lainnya. Sukuk yang pertama terbit di Indonesia adalah sukuk 

korporat, diterbitkan oleh PT. Indosat, Tbk pada tahun 2002 dengan nilai 

175 miliar dengan akad mudharabah. Kemudian diikuti oleh korporasi-

korporasi lainnya.
12

 

Berikut merupakan data dari beberapa perusahaan yang 

menerbitkan sukuk mudharabah. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Dede Abdul Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analsis 

Pelluang dan TAntangan, Jurnal Al- „Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011, hlm. 35-36 
11

 Muhamad Jarkasih, Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, 

dan Dunia, diunduh pada: 05 April 2016, Pukul: 14.00 WIB. 
12

 Eka Siskawati, Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan, Jurnal 

Akuntansi dan Manajemen Vol. 5 No. 2 Desember 2010 ISSN 1858-3687, hlm. 1-9 
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Tabel 1 

Data Sukuk Mudharabah Tahun 2013-2016 

No. Nama Perusahaan/Penerbit 
Sukuk 

Mudharabah 

1. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk √ 

2. PT. Bank Internasional Indonesia Tbk √ 

3.  PT. Adhi Karya (Persero) Tbk √ 

4. PT. Bank Muamalat Indonesia √ 

5. PT. Mayora Indah Tbk √ 

6. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan √ 

7. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 

(Bank Nagari) 

 

√ 

8. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. √ 

9. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. √ 

10. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. √ 

 Sumber: www.idx.co.id 

Data diatas merupakan data sukuk bulan Desember 2016 dan 

menunjukkan bahwa total 10 perusahaan yang menerbitkan sukuk 

mudharabah. Perkembangan sukuk berfungsi sebagai instrument 

pembiayaan (financing) dan sekaligus investasi (investment) yang dapat 

ditawarkan ke dalam berbagai bentuk atau struktur sesuai akad syariah. 

Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 

meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 

2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam 

dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan 

transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus 

http://www.idx.co.id/
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dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi 

syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi 

syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami 

kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah 

tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 

melalui instrumen reksa dana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI 

berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia.
13

 

Pasar modal di Indonesia secara umum sudah dilindungi oleh UU 

No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal,
14

 kemudian di perkuat kembali 

oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 40/DSN-MUI/X/2003 

tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di 

Bidang Pasar Modal yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 

2002 M/ 16 Sya‟ban 1423H.
15

 Adapun ketentuan mengenai Undang-

Undang (UU) obligasi syariah (sukuk) tetap dalam naungan UU No. 8 

Tahun 1995 sedangkan fatwa obligasi syariah sendiri diatur dalam Fatwa 

32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah yang ditetapkan pada 

tanggal 14 September 2002 M/06 Rajab 1423 H. Berbeda halnya dengan 

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

yang lebih fokus pada Sukuk Negara.
16

 

                                                           
13

 Nana Umdiana Siti Desi Rohmawati, Analisis Harga Saham Syariah Menggunakan 

Laba Bersih Serta Ukuran Perusahaan Sebagai Variable Moderating, Jurnal Akuntansi, Vol. 3 

No. 2. Januari 2017, Hlm. 01. 
14

 Undang-Undang Pasar Modal, dari http://www.sahamok.com.pasar-modal/uu-nomor-

1995-tentang-pasar-modal/, diunduh pada rabu, 06 April 2016. Yang berisis tentang definisi dan 

aturan serta ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. 
15

 Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum 

Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 
16

 Sumber dari http://www.bi.go.id tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), di 

unduh pada 12 April 2016. 

http://www.sahamok.com.pasar-modal/uu-nomor-1995-tentang-pasar-modal/
http://www.sahamok.com.pasar-modal/uu-nomor-1995-tentang-pasar-modal/
http://www.bi.go.id/
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Sebagaimana diketahui, yang dimaksud sukuk mudharabah dalam 

Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudharabah, 

yang ditetapkan pada tanggal 14 September 2002 M/06 Rajab 1423 H, 

sukuk mudharabah merupakan sukuk (surat berharga) yang diterbitkan 

berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yaitu dimana satu pihak 

menyediakan modal (rab-al-maal/shahibul maal) dan pihak lainnya 

menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari 

kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan yang 

disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut 

tidak ada unsur niat tidak baik dari mudharib.
17

 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 

Mudharabah, telah ditegaskan beberapa hal mengenai obligasi syariah 

mudharabah, sebagai berikut:
 18

 

1. Obligasi Syariah/ Sukuk adalah suatu surat berharga jangka 

panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten 

kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten 

untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah 

berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi 

pada saat jatuh tempo. 

2. Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi Syariah yang 

berdasarkan akad Mudharabah dengan memperhatikan substansi 

                                                           
17

 Dewan Syariah Nasional, 2002, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.33/DSN-

MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. 
18

 Sumber dari http://dsnmui.or.id, diunduh pada 12 April 2016. 

http://dsnmui.or.id/
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Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Mudharabah. 

3. Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah Mudharib 

sedangkan pemegang Obligasi Syariah Mudharabah adalah 

Shahibul Mal. 

Menurut Ikromi Ramadhani dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah Terhadap Profitabilitas, ia 

menjelaskan bahwa sebelum menerbitkan obligasi syariah, sebuah 

perusahaan pasti sudah memikirkan dengan berbagai pertimbangan 

tentang dana segar beserta keuntungan yang akan diperoleh oleh 

perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya suatu 

perusahaan mengambil sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari 

mencari suatu keuntungan, begitu pula ketika mengambil kebijakan 

menerbitkan obligasi syariah. Dengan menerbitkan obligasi syariah 

suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau keuntungan yang 

didapat perusahaan meningkat.
19

 

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara penerbitan obligasi syariah dengan tingkat profitabilitas 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya ialah 

tidak terdapat dampak langsung dari penerbitan obligasi syariah terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan. Penerbitan obligasi syariah memiliki 

dampak langsung terhadap pendanaan perusahaan untuk kegiatan 

operasional.
20

 

                                                           
19

 Ikromi Ramadhani, Op., Cit, hlm. 154 
20

 Ibid. 
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Karena adanya kesenjangan antara teori dan hasil penelitian 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut 

terkait penerapan sukuk mudharabah dengan mengangkat judul 

penelitian: “Pengaruh Sukuk Mudharabah Terhadap Laba Bersih (Studi 

Pada Laporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2013-2016)”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang 

akan dibahas oleh peneliti, yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan sukuk mudharabah perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan sukuk 

mudharabah sejak tahun 2013-2016? 

2. Bagaimana pengaruh sukuk mudharabah terhadap laba bersih 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan 

sukuk mudharabah sejak tahun 2013-2016? 

E. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perkembangan sukuk mudharabah 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan 

sukuk mudharabah dari tahun 2010-2016. 

b. Untuk mengetahui pengaruh sukuk mudharabah terhadap laba 

bersih perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan sukuk 

mudharabah dari tahun 2013-2016. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pasar modal syariah, penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi para investor dan perusahaan sehingga 

dapat mengembangkan instrumen pasar modal syariah dan 

dapat meningkatkan kualitas pasar modal syariah di Indonesia 

sehingga dapat bersaing dengan Negara lain. 

b. Bagi Pemerintah, khususnya Badan Pengawas Pasar Modal 

(Bapepam) yang sekarang lebih dikenal dengan OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan) penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dengan melihat perkembangan instrumen pasar modal 

syariah di Indonesia, dan berkaitan dengan penambahan 

pendapatan dan manfaat penerbitan instrument pasar modal 

syariah terutama sukuk dalam mengembangkan infrastruktur 

dan pendapatan Negara Indonesia. 

c. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam melakukan 

penelitian yang sama. 

  



13 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pasar Modal Syariah 

1. Pengertian Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan 

sebagai pasar modal  yang menerapkan prinsip-prinsip syariah 

dalam kegiatan transaksi ekonomi da terlepas dari hal-hal yang 

dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi.
21

 

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh 

mekanisme kegitannya terutama mengenai  emiten, jenis efek yang 

diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Adapun yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan  di 

bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun 

cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
22

 

Jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, 

antara lain:
 23

 

a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 

yang dilarang. 

b. Lembaga keuangan konvensional/ribawi, termasuk perbankan 

dan ta‟min konvensional. 

                                                           
21

 Tjiptono Darmaji dan M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, Salemba Empat, 

Jakarta, hlm. 183 
22

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.  

112 
23

   Pasal 581 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
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c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman 

yang haram. 

d. Produsen, distributor dan/atau penyedia barang-barang ataupun 

jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

e. Melakukan investasi pada emiten/perusahaan yang pada saat 

akad tingkat nisbah bagi untung perusahaan kepada lembaga 

keuangan ribawi yang lebih dominan dari moodalnya. 

2. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah 

Terdapat beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah 

dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Puntjowinoto, 

sebagai berikut: 
24

 

a. Transaksi dilakukan atas harta yang member nilai manfaat dan 

menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang 

member manfaat akan dilakukan dengan bagi hasil. 

b. Uang sebagai alat penukaran, bukan komoditas perdagangan di 

mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang 

menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Adapun 

manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan 

asas pemakaian barang atau harga yang dibeli dengan uang 

tersebut. 

c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian 

atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja 

maupun tidak sengaja. 

                                                           
24

 Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga 

Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2008, hlm. 97-98 
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d. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak 

menimbulkan risiko yang besar atau melibihi kemampuan 

menanggung risiko. 

e. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus 

bersedia menanggung risiko. 

f. Manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan 

menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. 

Selain itu, pasar modal syariah, harus terhindar dari hal-hal 

yang diharamkan, mislnya: 
25

 

a. Terhindar dari tadlis (penipuan). 

b. Terhindar dari tagrir (spekulasi/ketidakpastian dan 

ketidakjelasan barang yang ditransaksikan). 

c. Terhindar dari upaya ihtikar (penimbunan barang). 

d. Terhindar dari riba (bunga). 

e. Terhindar dari maisir (judi). 

3. Fungsi Pasar Modal Syariah 

Fungsi pasar modal syariah di antaranya:
 26

 

a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisispasi dalam kegiatan 

bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan 

risikonya. 

b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna 

mendapatkan likuiditas. 

                                                           
25

 Ibid. 
26

 Andri Soemitra, Op. Cit., hlm. 114 
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c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar 

untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. 

d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka 

pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada 

pasar modal konvensional. 

e. Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh 

kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga 

saham. 

4. Instrumen Pasar Modal Syariah 

Di Indonesia, instrumen Pasar Modal Syariah yang telah 

ada adalah: 
27

 

a. Saham Syariah (Indeks Saham JII), yaitu sertifikat yang 

menunjukkan bukti kepemilikan pada suatau perusahaan, yang 

didalamnya terdapat ketentuan bahwa penyertaan modal harus 

dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar 

prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, prinsip-prinsip 

penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam 

bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa 

pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip 

syariah. 

b. Obligasi Syariah (Sukuk), merupakan surat berharga jangka 

panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten 

kepada pemegang obligasi syari‟ah yang mewajibkan Emiten 

                                                           
27

 Ibid., hlm. 133-154 
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untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi 

syari‟ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali 

dana obligasi pada saat jatuh tempo. 

c. Reksa Dana Syariah, yaitu sekumpulan saham, obligasi, serta 

efek lain yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang 

dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah 

perusahaan investasi yang profesional. Dalam Reksa Dana 

Syari‟ah, selain tingkat keuntungan juga harus 

mempertimbangkan kehalalan produk keuangannya.  

d. Efek Beragun Aset Syariah, adalah efek yang diterbitkan oleh 

kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya 

terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat 

berharga komersial, tagihan yang timbul dikemudian hari, jual 

beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat 

investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

e. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Right Issue), yaitu hak 

yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek 

Syari‟ah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham 

yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang 

dapat dikonversikan menjadi saham, dan waran, sebelum 

ditawarkan kepada pihak lain. 

f. Warran Syariah, yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu 

perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek yang 
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termasuk dalam Daftar Efek Syari‟ah (DES) untuk memesan 

saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 

enam bulan atau lebih sejak diterbitkannya. 

5. Keberadaan Pasar Modal Syariah Indonesia 

Di Indonesia, perkembangan instrumen syariah di pasar 

modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali dengan lahirnya 

reksadana syariah yang diprakarsai dana reksa. Selanjutnya, PT. 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT. Dana Reksa 

Invesment Managemen (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Indeks 

(JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang 

kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah.
28

 

Prinsip pasar modal syariah tentunya berbeda dengan pasar 

modal konvensional, sejumlah instrumen syariah di pasar modal 

sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalnya saham syariah, 

obligasi syariah, dan reksadana syariah. Pasar modal syariah pun 

sudah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003. Banyak kalangan 

meragukan manfaat dimunculkannya pasar modal syariah ini, ada 

yang menncemaskan nantinya akan ada dikotomi dengan pasar 

modal yang ada. Akan tetapi, Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) menjamin tidak akan ada tumpah-tindih kebijakan 

yang mengatur, justru dengan diluncurkannya pasar modal syariah 

ini, akan membuka peluang baru dilantai bursa.
29

 

                                                           
28

 Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Op. Cit, hlm. 55 
29

 Ibid. hlm. 57 
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Dalam rangka kegiatan pasar modal syariah ada beberapa 

lembaga penting yang secara langsung terlibat dalam kegiatan 

pengawasan dan perdagangan, yaitu: Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan), Dewan Syariah Nasional (DSN), bursa efek, 

perusahaan efek, emiten, profesi dan lembaga penunjang pasar 

modal serta pihak terkait lainnya. Khusus untuk kegiatan 

pengawasan akan dilakukan secara berdama oleh BAPEPAM dan 

DSN.
30

 

DSN dalam hal ini akan berfungsi sebagai pusat referensi 

(reference center) atas semua aspek-aspek syariah yang ada dalam 

kegiatan pasar modal syariah. DSN akan bertugas memberikan 

fatwa-fatwa sehubungan dengan kegiatan emisi, perdagangan, 

pengelolaan portofolio efek-efek syariah, dan kegiatan lain yang 

berhubungan dengan efek syariah, DSN mempunyai kewenangan 

penuh utuk memberikan keputusan tentang berhak tidaknya sebuah 

efek menyandang lebel syariah. Pengawasan penuh juga dimiliki 

DSN dalam hal pengawasan kegiatan emisi, perdagangan, 

pengelolaan portofolio efek-efek syariah, dan kegiatan lain yang 

berhubungan dengan efek-efek syariah.
31

 

Menurut ketua Bapepam Nurhaida, berkembangnya produk 

pasar modal berbasis syariah juga merupakan potensi sekaligus 

tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia. Lebih lanjut 
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31
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dinyatakan ada 2 strategi utama yang dicanangkan Bapepam untuk 

mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar 

modal syariah. Pertama, mengembangkan kerangka hukum untuk 

memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. Yang 

kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis 

syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan 

Bapepam menjadi tujuh implementasi strategi: 
32

 

a. Mengatur penerapan prinsip syariah 

b. Menyusun standar akuntansi  

c. Mengembangkan profesi pelaku pasar 

d. Sosialisasi prinsip syariah 

e. Mengembangkan produk  

f. Menciptakan produk baru 

g. Meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional 

(DPN) MUI 

Selain itu, dalam masterplan pasar modal Indonesia 

dinyatakan secara umum, kegiatan pasar modal berbasis syariah 

dan kegiatan pasar modal konvensional harus tunduk pada 

kerangka hukum pasar modal yang berlaku. Namun demikian, 

untuk memberikan kepastian hukum dalam mengembangkan pasar 

modal berbasis syariah, diperlukan suatu kerangka hukum yang 

dapat mengatur hal tersebut secara tegas. Hal ini dikarenakan 

penerapan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan pasar modal 
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dianggap memiliki beberapa aspek yang bersifat khusus, terutama 

yang menyangkut keterbukaan dan ketaatan terhadap prinsip-

prinsip syariah. Kerangka hukum dimaksud akan menjadi pedoman 

umum menjadi standar baku bagi seluruh pelaku dalam 

mengembangkan kegiatan pasar modal berbasis syariah, sehingga 

tidak ada lagi asumsi atau interpretasi yang berbeda antara para 

pelaku pasar. Selain memberikan kepastian hukum, hal ini juga 

memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang memiliki 

kepentingan dengan kegiatan di pasar modal berbasis syariah. Pola 

penyusunan kerangka hukum yang memfasilitasi kegiatan pasar 

modal berbasis syariah ini dilakukan dengan pendekatan yang 

komprehensif melalui penelaahan serta pemilahan yang perlu 

diatur secara khusus. Peraturan khusus tersebut mencakup antara 

lain persyaratan emiten atau perusahaan publik dalam penerbitan 

efek berbasis syariah, pengelolaan dana pemodal berdasarkan 

prinsip syariah, dan transaksi efek yang sudah diatur dalam 

peraturan yang berlaku tidak perlu disusun atau khusus.
33

 

 

B. Sukuk (Obligasi Syariah) 

Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. 

Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat 

Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sejak 

abad pertengahan, sukuk dipergunakan oleh para pedagang sebagai 

dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha 
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perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Di dunia internasional 

maupun di tingkat nasional. Instrumen keuangan ini tumbuh pesat 

seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan instrumen keuangan 

konvensional lainnya.
34

 

1. Pengertian Sukuk 

Kata sukuk (صكوك) merupakan bentuk jamak dari shakk 

 ,merupakan istilah Arab yang berarti instrumen legal, amal (صك)

cek, sertifikat. Berdasarkan peraturan No.IX.A.13 hasil keputusan 

Bapepam–LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek 

syariah, pengertian sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau 

bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian 

penyertaan yang tidak terpisahkan dan terbagi sebagai berikut:
 35 

a. Kepemilikan aset berwujud tertentu; 

b. Nilai manfaat dan jasa atas aset tertentu atau aktivitas investasi 

tertentu; 

c. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi 

tertentu. 

AAOIFI (Accounting and Auditing organization for Islamic 

Financial Institutions) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat 

bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak 

dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau 

kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Perbedaan 

                                                           
34

 Ulfa Fauziah, Pengaruh Penerbitan Sukuk Mudharabah Terhadap Return On Equity 
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36, Skripsi Dipublikasikan. 
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pokok antara sukuk dengan obligasi konvensional terletak pada 

konsep imbalan/bagi hasil, dan adanya transaksi pendukung 

(underlying transaction) berupa akad atau perjanjian antara pihak 

yang disusun berdasarkan prinsip syariah.
36

 

Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002, “Obligasi syariah 

adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip 

syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah 

yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada 

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta 

membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.
37

 

Kesimpulan dari pengertian tersebut dapat ditarik bahwa 

sukuk merupakan surat pengakuan kerja sama yang memiliki ruang 

lingkup lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat 

pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

akad yang telah digunakan, seperti akad mudharabah, murabahah, 

salam, istishna dan ijarah.
38

 

Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi, dengan 

perbedaan pokok, antara lain berupa penggunaan konsep imbalan 

dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi 

pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset 

yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau 

perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-

                                                           
36
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prinsip syariah. Sukuk harus distruktur secara syariah agar 

instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar, dan 

maysir.
 39

 Tidak semua emiten dapat menerbitkan sukuk, beberapa 

persyaratan berikut yang harus dipenuhi untuk menerbitkan sukuk 

adalah sebagai berikut.
40

 

a. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan 

dengan subtansi fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa 

tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan syariah Islam diantaranya: (i) usaha 

perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 

yang dilarang, (ii) usaha lembaga keuangan konvensional 

(ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, (iii) 

usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta 

memperdagangkan makanan dan minuman haram, (iv) usaha 

yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan 

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudharat; 

b. Peringkat investment grade: (i) memiliki fundamental usaha 

yang kuat, (ii) memiliki fundamental keuangan yang kuat, (iii) 

memiliki citra yang baik bagi publik; 

c. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII. 
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2. Dasar Hukum Sukuk 

Landasan hukum yang menjadi pegangan DSN-MUI dalam 

menetapkan bolehnya penggunaan sukuk adalah sebagai berikut. 

a. Beberapa Ayat Al-Qur‟an yang berkaitan tentang bolehnya 

penggunaan sukuk: 

1) Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 275 

                

                     

                          

                     

                  

      

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
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(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
41

 

2) Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 282 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang 

berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa 

kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi 

sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang 

yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 

(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 

dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang 

kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang 

lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan 

janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 
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menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu 

kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual 

beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu 

suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada 

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu”.
42

 

Ayat di atas menjelaskan manusia untuk mengkonsumsi segala 

sesuatu secara halal, baik dari segi zatnya atau dari cara 

perolehannya. Islam telah memberikan larangan kepada 

manusia memakan harta riba, karena riba diperoleh dengan 

cara merugikan orang lain Allah telah mengharamkan riba dan 

menghalalkan jual beli. 

b. Adapun menurut beberapa Hadist dan Kaidah Fiqh tentang 

bolehnya penggunaan sukuk.
 43

 

1) Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 

al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: 

ًْ َحاَلاًل َحرََّم ُصْلًحا ِإالَّ اْلُوْسِلِويَي َبْيَي َجاِئٌز الصُّْلُح  َحَراًها َأَحلَّ َأ

ًْ َحاَلاًل َحرََّم َشْرًطا ِإالَّ ُشُرًِطِيْن َعَلى ًَاْلُوْسِلُوٌَى  َحَراًها َأَحلَّ َأ
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Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum 

muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram." 

2) Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan 

yang lain, dari Abu Sa‟id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 

 (ًغيرىوا ًالدارقطني هاجو ابي رًاه )ِضَراَر ًَاَل َضَرَر اَل

Artinya: "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri 

sendiri maupun orang lain." 

3) Kaidah Fiqh: 

 َجْحِرْيِوَيا َعَلى َدِلْيٌل َيُدلَّ َأْى ِإالَّ ْاإِلَباَحُة اْلُوَعاَهاَلِت ِفي اأَلْصُل

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." 

 الحَّْيِسْيَر َجْجِلُب الـَوَشقَُّة

"Kesulitan dapat menarik kemudahan." 

ًَْرِة َهْنِزَلَة َجْنِزُل َقْد الَحاَجُة  الضَُّر

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat." 

 ِبالشَّْرِع َكالثَّاِبِث ِباْلُعْرِف الثَّاِبُث

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama 

dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama 

tidak bertentangan dengan syari'at)." 
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Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK (sekarang 

menjadi OJK) yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 

2006, yaitu: 
44

 

a. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek 

Syariah; 

b. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad 

Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar 

Modal; 

c. Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan 

Penerbitan Daftar Efek Syariah; 

Terdapat 1 (satu) Undang-Undang yang mengatur tentang 

SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu: UU No. 19 Tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

3. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi 

Menurut Hamidi harga penawaran,  jatuh tempo, pokok 

obligasi saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan 

obligasi konvensional tidak ada bedanya. Perbedaan keduanya 

terdapat pada pendapatan dan return, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut.
45
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Tabel 2 

Perbedaan Sukuk dan Obligasi Berdasarkan Return 

Keterangan Obligasi Syariah Obligasi Konvensional 

Harga Penawaran 100% 100% 

Jatuh Tempo 5 tahun 20 tahun 

Pokok Obligasi saat jatuh tempo 100% 100% 

Pendapatan Bagi Hasil Bunga 

Return 15,5-16% indikatif 15,5-16% tetap 

Rating AA+ AA+ 

 

MI. Sigit Pramono dan A. Aziz Setiawan mengemukakan 

perbandingan kedua obligasi tersebut di atas dengan memasukkan 

obligasi mudarabah dan obligasi ijarah sebagai berikut: 
46

 

Tabel 3 

Perbedaan Sukuk Dan Obligasi Berdasarkan Akad 

 

Obligasi 

Konvensional 
Syariah Mudharabah Syariah Ijarah 

Akad (Transaksi) Tidak Ada 
Mudharabah (Bagi 

Hasil) 
Ijarah (Sewa/Lease) 

Jenis Transaksi – Uncertainty Contract Certainty Contract 

Sifat Surat Hutang Investasi Investasi 

Harga Penawaran 100% 100% 100% 

Pokok Obligasi saat 

Jatuh Tempo 
100% 100% 100% 

Kupon Bunga Pendapatan/Bagi Hasil Imbalan/Fee 

Return Float/Tetap 
Indikatif berdasarkan 

Pendapatan/Income 

Ditentukan 

sebelumnya 

Fatwa Dewan 

Syariah Nasional 
Tidak Ada 

No. 33/DSN-

MUI/IX/2002 

No: 41/DSN-

MUI/III/2004 

Jenis Investor Konvensional Syariah/Konvensional Syariah/Konvensional 

Selain itu, untuk mempertegas perbedaan keduanya, dapat 

dilihat dalam pelaksanaanya, yaitu haruslah sesuai dengan prinsip 

syariah. Sapto Raharjo mengemukakan bahwa secara umum, 
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ketentuan mekanisme mengenai obligasi syariah adalah sebagai 

berikut: 
47

 

a. Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang 

hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi 

dalam bentuk bagi hasi atau revenue sharing serta pembayaran 

utang pokok pada saat jatuh tempo; 

b. Obligasi syariah mudharabah yang diterbitkan harus 

berdasarkan pada bentuk pembagian hasil keuntungan yang 

telah disepakati sebelumnya serta pendapatan yang diterima 

harus bersih dari unsur non-halal; 

c. Nisbah (rasio bagi hasil) harus ditentukan sesuai kesepakatan 

sebelum penerbitan obligasi tersebut; 

d. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau 

sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu 

diperhitungkan secara keseluruhan; 

e. Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS atau 

Tim Ahli syariah yang ditunjuk oleh DSN (Dewan Syariah 

Nasional) MUI; 

f. Apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian atau 

melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian 

dana investor dan harus dibuat surat pengakuan utang; 

g. Apabila Emiten berbuat kelalaian atau cedera janji, maka pihak 

investor dapat menarik dananya; 
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Hak kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat 

dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad 

perjanjian.
48

 

4. Jenis-Jenis Sukuk 

Sukuk ditinjau dari jenis akadnya, sukuk terbagi pada 

sukuk mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, 

istishna. Di samping itu, ada juga sukuk mudharabah konversi. 

Ditinjau dari institusi yang menerbitkan sukuk, maka sukuk terbagi 

dua, yaitu obligasi korporasi (perusahaan) dan obligasi Negara 

(SBSN).
49

 

a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

Surat berharga Negara atau sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap 

aset Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang  yang 

mengatur tentang SBSN yaitu UU No. 19 tahun 2008 tentang 

Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan DSN mengeluarkan 

fatwa yang mengatur tentang pelaksanaan sesuai syariah. Aset 

SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik 

Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau 

bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam 
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rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan 

SBSN.
50

 

b. Sukuk Korporasi 

Sukuk korporasi merupakan jenis obligasi syariah yang 

diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip 

syariah. Penerbitan sukuk korporasi terdapat beberapa pihak 

yang terlibat diantaranya adalah sebagai berikut: 
51

 

c. Obligor, adalah emiten yang bertanggung jawab atas 

pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan 

sampai dengan sukuk jatuh tempo; 

d. Wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor; 

e. Investor, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas 

imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi 

masing-masing. 

Struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah 

mendapatkan Endorsement dari The Accounting and Auditing 

Organization or Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan 

diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, adalah 

sebagai berikut.
52

 

a. Sukuk ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri 
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atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat 

atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode 

yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

aset itu sendiri. 

b. Sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak 

menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan 

keahlian (mudharib), keuntungan dari kerja sama tersebut akan 

dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui 

sebelumnya. 

c. Sukuk musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih 

bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun 

proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau 

membiayai kegiatan usaha. 

d. Sukuk istishna, yaitu sukuk yang ditebitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad istishna dimana para pihak menyepakati 

jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Harga, 

waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan 

lebih dahulu berdasarkan kesepakatan. 

Namun, dalam penelitian ini penulis akan memaparkan mengenai 

Sukuk Mudharabah. 
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5. Struktur Sukuk Mudharabah 

Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad 

mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara 

pemilik modal (shahibul maall/investor) dengan pengelola 

(mudharib/emiten). Ikatan atau akad mudharabah pada hakikatnya 

adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan 

kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana 

pemilik harta (shahibul maall) hanya menyediakan dana secara 

penuh (100%) dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara 

aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha 

(mudharib/emiten) memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara 

penuh dan mandiri (directionery) dalam bentuk aset pada kegiatan 

usaha tersebut.
 53

 

Dalam Fatwa No. 33/DSN-MUI/X/2002 tentang oblgasi 

syariah mudharabah, dinyatakan antara lain bahwa:
54

 

a. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada 

pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk 

membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah 

berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana 

obligasi pada saat jatuh tempo. 

b. Sedangkan Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi 

Syariah yang berdasarkan akad Mudharabah dengan 
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memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. 

c. Obligasi mudharabah emiten bertindak sebagai mudharib 

(pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi mudharabah 

bertindak sebagai shahibul maal (pemodal). 

d. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

e. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad. 

f. Apabila Emiten (Mudharib) lalai dan/atau melanggar syarat 

perjanjian dan/atau melampaui batas, Mudharib berkewajiban 

menjamin pengembalian dana Mudharabah, dan Shahibul Mal 

dapat meminta Mudharib untuk membuat surat pengakuan 

hutang. 

g. Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapat dialihkan 

kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad. 

Berikut ini adalah model struktur sukuk mudharabah 

menurut Bapepam-LK:
55
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Gambar 1 

Struktur Sukuk Mudharabah 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan-Bapepam-LK 

KETERANGAN: 

Emiten menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai 

tertentu, dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan 

sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah kepada emiten. 

Penerbitan sukuk tersebut memiliki struktur sebagai berikut: 
56

 

a. Dana hasil emisi sukuk dipergunakan untuk meningkatkan 

aktiva produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan 

murabahah; 

b. Dari kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan murabahah 

kepada nasabah, diperoleh pendapatan margin yang kemudian 
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dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber 

dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, 

dana emiten dan pihak ketiga; 

c. Pendapatan margin yang berasal dari dana sukuk, 

didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil kepada investor 

dan emiten dalam suatu periode yang telah ditentukan sesuai 

dengan nisbah yang disepakati; 

d. Pada saat jatuh tempo, emiten membayar kembali modal 

kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. 

 

C. Laba Bersih 

1. Pengertian Laba 

Pada umumnya, ukuran yang sering kali digunakan untuk 

menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahan adalah 

dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan.
 57

 

Menurut Horngren, laba merupakan kelebihan total 

pendapatan dibandingkan total bebannya. Disebut juga pendapatan 

bersih atau net earnings. Sedangkan, menurut Martono dan Harjito 

menjelaskan bahwa konsep laba merupakan konsep yang 

menghubungkan antara pendapatan atau penghasilan yang 

diperoleh oleh perusahaan di satu pihak, dan biaya yang harus 

ditanggung atau dikeluarkan oleh pihak lain.
58

 

                                                           
57

 Diunduh dari website: Artikel Ekonomi Indonesia, pada 21 Oktober 2017, pukul. 08.00 

WIB. 
58

 Ibid. 



40 
 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa laba merupakan 

selisih pendapatan dari biaya-biaya dalam jangka waktu tertentu. 

Laba juga dapat digunakan sebagai suatu dasar pengenaan pajak, 

kebijakan deviden, pedoman investasi, serta pengambilan 

keputusan dan unsur prediksi.
59

 

Sedangkan, Laba bersih merupakan laba dari bisnis 

perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. 

Soemarso menjelaskan bahwa laba bersih (net income) merupakan 

selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua 

biaya-biaya kerugian.
60

 

2. Unsur-Unsur Laba 

Unsur-unsur laba antara lain: 
61

 

a. Pendapatan 

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikkan aktiva suatu 

perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu 

periode akuntansi, yang berasal dari aktivitas operasi dalam hal 

ini  penjualan barang (kredit) yang merupakan unit usaha 

pokok perusahaan. 

b. Beban 

Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau 

kenaikkan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang 

terjadi dalam aktivitas operasi. 
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Menurut IAI (1994) dikutip dari Chariri dan Ghozali (2001), 

beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama 

suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau 

berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanam modal. 

c. Biaya 

Biaya adalah kas atau nilai equivalen kas yang dikorbankan 

untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan 

masa ini dan masa datang untuk organisasi. Biaya yang telah 

kadaluarsa disebut beban, tiap periode beban dikurangkan dari 

pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan 

laba periode. 

Menurut FASB (1980) dikutip dari Chariri dan Ghozali (2001) 

 biaya adalah aliran keluar (outflows) atau pemakaian aktiva 

atau timbulnya hutang (kombinasi keduanya) selama satu 

periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau 

penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang 

merupakan kegiataan utama suatu entitas.
62

 

d. Untung-Rugi 

Keuntungan adalah kenaikkan ekuitas atau aktiva bersih yang 

berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan 

dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi 
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perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Selain yang berasal 

dari pendapatan investasi pemilik. 

e. Penghasilan 

Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan 

dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode 

tersebut. 

Seperti yang dijelaskan dalam PSAK no.23 Ikatan Akuntan 

Indonesia (2007) paragraf  70 menyatakan  sebagai  berikut: 

Penghasilan (income) adalah arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama 

suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan 

kenaikkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal. Selanjutnya pada paragraf 74 dinyatakan: 

Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan (revenue) 

maupun keuntungan (gain).
63

 

3. Jenis-Jenis Laba 

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu: 
64

 

a. Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi 

retur penjualan dan potongan penjualan. 

b. Laba usaha (operasi) adalah laba kotor dikurangi harga pokok 

penjualan dan biaya-biaya atas usaha. 

c. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah 

laba usaha dikurangi dengan biaya bunga. 
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d. Laba bersih adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya 

pemotongan pajak. Laba bersih atau laba setelah pajak sama 

dengan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, 

dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-

laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya. 

Rumus: Laba Bersih = Pendapatan – Beban.
65

 

4. Laba Menurut Pandangan Islam 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. 

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara 

pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu 

periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

Pengertian laba menurut Harahap “kelebihan penghasilan diatas 

biaya selama satu periode akuntansi”.
66

 

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al–Qur‟an, 

As–Sunnah, dan pendapat ulama–ulama fiqih dapat kita simpulkan 

bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau 

dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena 

barter atau ekspedisi dagang.
67

 

a. Aturan Laba dalam Islam 

Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus 

sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan 

khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan 
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laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga 

menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok 

untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga 

menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan 

kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi 

penghitungan zakat.
68

 

Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:
69

 

1) Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan). 

2) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan 

dasar unsur-unsur  lain yang terkait untuk produksi, seperti 

usaha dan sumber-sumber alam. 

3) Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya 

karena adanya kemungkinankemungkinan pertambahan 

atau pengurangan jumlahnya. 

4) Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa 

dikembalikan.  

b. Batasan Penentuan Laba dalam Islam  

Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun 

pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan- 

batasan dan  kriteria penentuan laba.   Menurut konsep Islam, 

nilai–nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang 

pedagang muslim memegang peranan utama dalam 
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mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau 

muamalah.
70

 

Kriteria–kriteria Islam secara umum yang dapat 

memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu: 
71

 

1) Kelayakan dalam Penetapan Laba. Islam menganjurkan 

agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil 

laba.  Ali bin Thalib r.a. berkata, “ Wahai para saudagar!  

Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat 

(berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena 

itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang 

banyak”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba 

ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan 

merendahkan harga.  Keadaan ini sering menimbulkan 

bertambahan jumlah barang dan meningkatnya peranan 

uang dan pada gilirannya akan membawa pada 

pertambahan laba. 

2) Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba. Islam 

menghendaki adanya kesimbangan antara standar laba dan 

tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal.  

Semakin tinggi tingkat kesulitan  dan resiko, maka semakin 

besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para  

ulama fiqih, ahli tafsir,  dan para pakar akuntansi Islam di 

atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat 
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(kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba 

yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin 

jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin 

tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. 

Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam 

kaitnnya dengan pasar islami yang dicirikan kebebasan 

bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan 

unsur permintaan. Pasar islami juga bercirikan bebasnya 

dari praktik–praktik monopoli, kecurangan, penipuan, 

perjidian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang 

dilarang oleh syariat. 

3) Masa Perputaran Modal. Peranan modal berpengaruh pada 

standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu 

dengan semakin pajangnya masa perputaran dan 

bertambahannya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula 

standar laba yang yang diinginkan oleh pedagang atau 

seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin 

berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun 

akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi 

laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini 

juga akan menambah peranan modal dan memperbesar 

laba. 

4) Cara Menutupi Harga Penjualan. Jual beli boleh dengan 

harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. 
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Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya 

dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya 

keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga 

dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu 

pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu 

pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan 

bagian si penjual. 

5) Unsur–Unsur Pendukung. Di samping unsur–unsur  yang 

dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti 

unsur–unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau 

keadaan ekonomi, baik yang marketable  maupun yang non 

marketable, bagaimanapun juga unsur–unsur itu tidak boleh 

bertentangan dengan kaidah–kaidah hukum Islam. 

c. Pengukuran Laba Menurut Islam 

Dalam Islam prinsip bermuamalah yaitu temasuk 

didalamnya yang berkaitan dengan jual beli, utang piutang, dan 

sewa menyewa telah dijelaskan dalam surat Al-Baqrah ayat 

282. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa telah adanya 

perintah melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya 

adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan 

keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan 

muamalah. Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 278 yang 

berbunyi: 
72
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika 

kamu orang-orang yang beriman”.  

Berdasarkan Ayat diatas, Laba itu dianggap sebagai 

masa perkembangan pada harta pokok yang terjadi pada masa 

haul. Adapun untuk perhitungan zakat mall yaitu pada 

penentuan nilai atau harga tidak dengan nyatanya laba dengan 

jual beli jadi di hitung pada akhir haul. 

Dalam Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, yang 

artinya: 
73

 

 “Jika kamu memetik hasil (mengambil keuntungan), ambilah, 

tetapi tinggalkan sepertigannya. Jika tidak kamu tinggalkan 

(yang sepertiga itu), tinggalkanlah sperempatnya.”  

Dalam surat Asy-Syu`ara ayat 181-184, yang berbunyi: 

                     

                      

                   

      

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

Termasuk orang- orang yang merugikan; dan timbanglah 
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dengan timbangan yang lurus; dan janganlah kamu merugikan 

manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 

muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah 

kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat 

yang dahulu." 

Dalam ayat ini menerangkan bahwa dalam bertransaksi, 

harus di ukur secara adil tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh 

dikurangi. 

Adapun beberapa dasar-dasar pengukuran laba menurut 

Islam, yaitu: 
74

 

1) Taqlib dan Mukhatarah (Interaksi dan Resiko). 

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi 

bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis 

apapun yang dibolehkan syar‟i. Untuk itu, pasti ada 

kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa 

modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan 

modal pada suatu putaran dan pertambahan  pada putaran 

lain. Tidak boleh menjamin pemberian laba dalam 

perusahan–perusahaan mudharabah dan musyarakah.   

2) Muqabalah, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik 

pada akhir periode pembukuan dan hak–hak milik pada 

awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai 

barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang 
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ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan 

membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income 

(pendapatan). 

3) Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai 

kecualli setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan 

secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki 

sejak awal aktivitas ekonomi. 

4) Laba dari produksi. Hakikatnya dengan Jual Beli dan 

Pendistribusian, yaitu Pertambahan yang terjadi pada harta 

selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan 

pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan 

pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang 

menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum 

terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang 

menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan 

nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada 

dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba 

yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba 

suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena 

barang–barangnya belum terjual. 

5) Penghitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuan penilaian 

sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah 
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untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-

neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang 

berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar 

biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara 

ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan 

nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba 

abstrak.  

Proses penilaian yang didasarkan pada nilai pasaran (penjualan) 

itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian pada 

modal tetap berlaku untuk menghitung kerusakan–kerusakan 

(yang merupakan salah satu unsure biaya produksi), maka 

penilainnya harus berdasarkan harga penukaran. 

Chariri dan Ghozali menyebutkan bahwa laba memiliki 

beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut: 
75

 

1) Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 

2) Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya 

merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu. 

3) Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan 

pengakuan pendapatan. 

4) Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk 

biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk 

mendapatkan pendapatan tertentu. 
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5) Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) 

antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan 

dengan pendapatan tersebut. 

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar 

dalam laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan 

tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. 

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses 

dengan mengorbankan  berbagai sumber daya. Adapun salah 

satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah 

pertumbuhan laba.
76

 

Pertumbuhan laba dihitung dengan  cara mengurangkan laba 

periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian 

dibagi dengan laba pada periode sebelumnya.
77

 

d. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba 

Menurut Angkoso menyebutkan bahwa pertumbuhan laba 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 
78

 

1) Besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka 

ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi. 

2) Umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang 

memiliki pengalaman dalam mengingkatkan laba, sehingga 

ketepatannya masih rendah. 
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3) Tingkat leverage. Bila perusahaan memiliki tingkat hutang 

yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba 

sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba. 

4) Tingkat penjualan. Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, 

semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang 

sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi. 

5) Perubahan laba masa lalu.  Semakin besar perubahan laba masa 

lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa 

mendatang.   

Menurut Angkoso ada dua macam analisis untuk menentukan 

pertumbuhan laba yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, 

tetapi dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis 

fundamental.
79

 

1) Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan analisis yang 

berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Dengan 

analisis fundamental diharapkan calon investor akan 

mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang 

nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, 

apakah menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Hal ini 

penting karena nantinya akan berhubungan dengan hasil yang 

akan diperoleh dari investasi dan risiko yang harus ditanggung. 
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Analisis fundamental merupakan analisis historis atas 

kekuatan keuangan dari suatu perusahaan yang sering disebut 

dengan company analysis. Data yang digunakan adalah data 

historis, artinya data yang  telah terjadi dan mencerminkan 

keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat dianalisis. Dalam 

company analysis para analis akan menganalisis laporan 

keuangan perusahaan, salah satunya dengan rasio keuangan. 

Para analis fundamental mencoba memprediksikan 

pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan 

mengestimasi faktor fundamental yang mempengaruhi 

pertumbuhan laba yang akan datang, yaitu  kondisi ekonomi 

dan kondisi keuangan yang tercermin melalui kinerja 

perusahaan. 

2) Analisis Teknikal 

Analisis teknikal sering dipakai oleh investor, dan 

biasanya data atau catatan pasar yang digunakan berupa  grafik. 

Analisis ini berupaya untuk memprediksi pertumbuhan laba di 

masa yang akan datang dengan mengamati perubahan laba di 

masa lalu. Teknik  ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan 

dengan posisi keuangan perusahaan. 

5. Hubungan Sukuk dan Laba Bersih 

Sukuk atau seing dikenal dengan obligasi syariah adalah 

suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah 

yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang 
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mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada 

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta 

membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 

Sedangkan, laba bersih yaitu kelebihan seluruh pendapatan 

atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi 

pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi. 

Keterkaitan antara sukuk (obligasi syariah) dengan laba 

bersih, yaitu sebelum menerbitkan sukuk (obligasi syariah) sebuah 

perusahaan pasti sudah memikirkan dengan berbagai pertimbangan 

tentang dana segar beserta keuntungan yang akan diperoleh oleh 

perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya suatu 

perusahaan mengambil sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari 

mencari suatu keuntungan, begitu pula ketika mengambil kebijakan 

menerbitkan sukuk (obligasi syariah). Dengan menerbitkan sukuk 

(obligasi syariah) suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan 

atau keuntungan yang didapat perusahaan meningkat.
80

 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian skripsi yang 

berkaitan dengan obligasi syariah, yaitu: 

1. Mochamad Rizki Pratama, “Pengaruh Penerbitan Obligasi 

Syariah (Sukuk) Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia 

(Survey terhadap perusahaan-perusahaan yang menerbitkan 

                                                           
80

 Ikromi Ramadhani, Op., Cit, hlm. 154 



56 
 

obligasi syariah dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2017)”. 

Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

penerbitan obligasi syariah (sukuk) perusahaan yang diwakili oleh 

niilai penerbitan obligasi syariah (sukuk) dan rating penerbitan 

obligasi syariah (sukuk) terhadap reaksi pasar modal yang 

ditunjukkan melalui tingkat cumulative abnormal return saham. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif dengan menggunakan survey atas data sekunder, yaitu data 

yang didapat dari perkembangan penerbitan obligasi syariah (sukuk) 

selama tahun 2011. Dalam penelitian ini, dinyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel nilai dan rating penerbitan 

obligasi syariah (sukuk) terhadap variable cumulative abnormal 

return saham perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan 

bahwasannya perusahaan tidak memberikan informasi apapun 

terhadap keputusan yang akan diambil oleh investor. Namun ini 

dapat terjadi dikarenakan Pasar Modal Indonesia masih sangat besar 

dipengaruhi oleh aktifitas pasar global dimana faktor-faktor 

makroekonomi masih cukup dominan mempengaruhi pasar 

dibandingkan dengan penerbitan obligasi syariah (sukuk) oleh 

perusahaan. 
81

 

2. Ikromi Ramadhani, “PENGARUH PENERBITAN OBLIGASI 

SYARIAH TERHADAP PROFITABILITAS”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengaruh dari 

penerbitan obligasi syariah terhadap tingkat keuntungan perusahaan. 

Keuntungan perusahaan diukur dari tingkat pengembalian atas aset 

(ROA) dan tingkat pengembalian atas ekuitas (ROE). Metode 

analisis yang dipergunakan dalam kajian ini ialah regresi linier 

sederhana dengan dua variabel terikat yaitu ROA dan ROE, serta 

satu variabel independen yaitu penerbitan obligasi syariah. Hasil 

yang didapat menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

penerbitan obligasi syariah dengan tingkat profitabilitas perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya ialah tidak 

terdapat dampak langsung dari penerbitan obligasi syariah terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan. Penerbitan obligasi syariah 

memiliki dampak langsung terhadap pendanaan perusahaan untuk 

kegiatan operasional.
82

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

Gambar 2 

Kerangka Pemikiran 
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Sukuk Mudharabah 

(variabel X) 

Laba Bersih 

(variabel Y) 
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Penjelasan: 

1. Sukuk mudharabah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak 

menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan 

keahlian (mudharib), keuntungan dari kerja sama tersebut akan 

dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui 

sebelumnya. Dalam hal ini, sukuk mudharabah sebagai 

variabel independen atau bebas (X) dan diukur melalui nilai 

laba bersih (Y). Kemudian dianalisis dan diuji menggunakan 

regresi linear sederhana. 

2. Laba bersih merupakan jumlah laba yang diperoleh setelah 

adanya pemotongan pajak. Laba bersih disajikan dalam laporan 

rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan 

biaya. Informasi yang terdapat dalam laporan rugi-laba 

digunakan oleh pihak intern maupun ekstern perusahaan untuk 

membuat keputusan. Suatu perusahaan dikatakan akan berhasil 

apabila dalam kegiatan operasionalnya memperoleh laba. Hal 

ini untuk melihat sejauh mana perkembangan perusahaan pada 

saat menerbitkan sukuk mudharabah melalui indikator laba 

bersih dari tahun 2013-2016. 
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F. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
83

 

Sukuk atau obligasi syariah yaitu suatu surat berharga jangka 

panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada 

pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar 

pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi 

hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh 

tempo.  

Sedangkan, laba bersih (net income) merupakan selisih lebih semua 

pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya-biaya kerugian. 

Secara tidak langsung, laba bersih telah mencerminkan kinerja 

perusahaan dalam suatu periode. Dalam kinerja tersebut, terangkum 

bagaimana strategi dan kebijakan perusahaan dalam memanfaatkan dana 

investasi para penanam modal. Maka dari itu, dengan dilihatnya laba 

bersih yang semakin meningkat dapat menjelaskan keadaan perusahaan 

dan kinerjanya secara umum dengan lebih baik.
84

 

Ketika suatu perusahaan menerbitkan sukuk, tentulah perusahaan 

tersebut telah memikirkan terlebih dahulu mengenai dana yang harus 

dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan, karena dalam melakukan 

kebijakannya, perusahaan tidak akan terlepas dari tujuannya yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan. Demikian juga pada saat menerbitkan sukuk, 
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perusahaan akan memikirkan dengan teliti mengenai keuntungan yang 

dapat dihasilkan dengan menerbitkan sukuk.  

Hal tersebut, tidak terlepas dari karakteristik sukuk sebagai 

alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan. Dengan menerbitkan 

sukuk, suatu perusahaan mendapatkan modal tambahan guna 

memperluas aktifitas bisnisnya, pada saat itulah perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan lebih sebagai kompensasi dari penerbitan 

sukuk yang telah dilakukan.  

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian sebelumnya diatas, 

maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

Ho: Sukuk mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba 

Bersih Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2016. 

Ha: Sukuk mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Laba Bersih Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013-2016. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan secara 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode y ang penyajian 

datanya didominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang 

digunakan bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis.
85

 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (Library 

Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian terdahulu.
86

  

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu terdapat 

di antara dua variabel yang sama-sama ordinal, atau sama-sama interval, 

atau sama-sama ratio, atau juga salah satu dari ordinal atau interval. 

Variabel-variabel ini mempunyai pola monoton linier. Artinya, 

perubahan dari variabel yang bersangkutan bergerak naik terus tanpa 

turun kembali, atau sebaliknya turun terus tanpa naik kembali. 

Hubungan kedua variabel tersebut disebut dengan hubungan 

kovariasional, artinya berubah bersama. jika variabel x berubah menjadi 

makin naik, maka variabel y juga berubah makin naik atau makin 

turun.
87
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B. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut menjadi 

bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya 

sehingga lebih informatif.
88

 Data sekunder yang dimaksud dalam 

penelitian ini berupa laporan keuangan yang diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui website (IDX) 

www.co.id dan website resmi dari perusahaan terdaftar. Dan untuk 

memperoleh data obligasi syariah atau sukuk maka penulis memperoleh 

data dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.co.id 

serta buku dan referensi lain yang berkaita dengan penelitian. 

C. Metode Pengumpula Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.
89

 Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa laporan 

keuangan perusahaan yang telah di audit kemudian dianalisis 

berdasarkan perhitungan rasio profitabilitas melalui indikator Laba 

Bersih, kemudian data penerbitan obligasi syariah/sukuk diperoleh dari 

data penerbitan sukuk mudharabah yang telah dilunasi dan 

dipublikasikan melalui website Otoritas Jasa Keuangan dan publikasi 
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dari website perusahaan tersebut serta teori lain yang mendukung 

penelitian. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) 

construct menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga 

memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan reflikasi 

(pengulangan) pegukuran dengan cara yang sama, atau mencoba 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik.
90

 

1. Sukuk mudharabah (variabel independen) (X). Menurut Fatwa 

DSN MUI No.33/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syariah 

Mudharabah adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad 

mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan 

Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Mudharabah. Obligasi syariah mudharabah 

dikeluarkan oleh perusahaan (sebagai mudharib) kepada investor 

(sebagai shahib al maal) dengan tujuan pendanaan proyek 

perusahaan, kemudian keuntungannya didistribusikan secara 

periodik kepada investor menurut prosentase yang telah disepakati 

saat akad (basis profit-loss sharing). Dalam hal ini, investor 

mendapatkan bagi hasil yang sesuai besarnya dengan prosentase 

yang disepakati, dan jika mendapatkan kerugian maka akan 
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menanggung kerugian itu bersama, tidak membebankan salah satu 

pihak.
91

 

2. Laba Bersih (variabel dependen) (Y) merupakan jumlah laba yang 

diperoleh setelah adanya pemotongan pajak. Laba bersih disajikan 

dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan 

dengan biaya. Informasi yang terdapat dalam laporan rugi-laba 

digunakan oleh pihak intern maupun ekstern perusahaan untuk 

membuat keputusan. Suatu perusahaan dikatakan akan berhasil 

apabila dalam kegiatan operasionalnya memperoleh laba. Hal ini 

untuk melihat sejauh mana perkembangan perusahaan pada saat 

menerbitkan sukuk mudharabah melalui indikator laba bersih dari 

tahun 2013-2016. Berikut akan dijelaskan mengenai variabel 

penelitian pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4 

Definisi Oprasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator 

 

Referensi 

 

Skala 

Pengukuran 

Variabel 

Independen 

(X) 

Nilai Rupiah 

(Sukuk Mudharabah) 

 

Laporan Posisi 

Keuangan 
Rasio (Rp) 

Dependen 

(Y) 

Laba Bersih 

 
Laba Tahun Berjalan 

 
Laba/Rugi (Rp) 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
92

 Objek dan populasi diteliti, hasilnya dianalisis, 

disimpulkan, dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi. 

Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga 

dan subjeknya tidak terlalu banyak.
93

 Populasi yang menjadi objek 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbikan sukuk 

mudharabah dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 

mempublikasikan laporan keuangan perusahaan tersebut dari tahun 

2013-2016. Jumlah populasi sebanyak 3 perusahaan yang 

menerbitkan sukuk mudharabah dari tahun 2013-2016. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan sampel bertujuan atau purposive sampling.
94

 Yaitu 

menentukan sampel penelitian dengan berdasarkan tujuan terentu, 

namun penentuan sampel ini berdasarkan syarat-syarat tertentu 

yang harus dipenuhi,
95

 yaitu: 

                                                           
92

 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Pustaka Barupress, Yogyakarta, 2014, 

hlm.65. 
93

 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi 

revisi, cet. 14), PT Rineka Cipta, 2010, hlm.174 
94

 Ibid., hlm.177 
95

 Ibid., hlm.183 



66 
 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas cirri-ciri sifat-sifat 

atau karakteristik tertentu, yang merupakan cirri-ciri pokok 

populasi. 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan 

subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciriyang terdapat 

pada populasi (key subjectis). 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di 

dalam studi pendahuluan. 

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang konsisten menerapkan sukuk mudharabah 

dari tahun 2013-2016 dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

b. Merupakan perusahaan yang terbuka dan mempublikasikan 

laporan keuangan setiap tahun pengamatan dari tahun 2013-

2016. 

Berdasarkan kriteria sampel diatas dan perolehan data statistik 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 10 perusahaan 

menerbitkan sukuk mudharabah. Perusahaan tersebut diseleksi 

kembali sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Seleksi 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5 

Seleksi Populasi Penelitian 

No. Kriteria Jumlah 

Perusahaan 

1.  Perusahaan yang menerapkan sukuk mudharabah. 10 

2.  Perusahaan yang tidak konsisten menerapkan sukuk 

mudharabah tahun 2013-2016. 

7 

3.  Perusahaan yang konsisten menerapkan sukuk 

mudharabah tahun 2013-2016. 

3 

 Jumlah Sampel 3 

 

Tabel 5. menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan menerbitkan 

sukuk mudharabah, sebanyak 3 perusahaan yang terpilih menjadi 

sampel penelitian yang ditentukan melalui penyaringan penetapan 

kriteria sampel yang mendukung dalam proses penelitian. 

Pada tabel 5. Menunjukkan 3 perusahaan yang konsisten dalam 

menerapkan sukuk mudharabah, dan 7 perusahaan lainnya tidak 

konsisten dalam menerapkan sukuk mudharabah. 

Tabel 5. Menunjukkan 3 sampel dengan perusahaan target, serta 

tanggal melakukan penerbitan sukuk mudharabah. Adapun daftar 

sampel dalam  penelitian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 6 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode 

Perusahaan 

Nilai Sukuk Mudharabah 

Tahun (dalam milyaran rupiah) 

2013 2014 2015 2016 

1. ADHI 250 250 250 125 

2. ADMF 379 446 831 190 

3. MYOR 250 250 250 250 

 

Tabel 6 menunjukkan 3 sampel perusahaan yang menerbitkan 

sukuk mudharabah. Yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan 

mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar 

memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan 

masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan, yaitu 

menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.
96

 Setelah data 

diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif. 

Kuantitatif adalah metode positivistik yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi 

kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit / empiris, obyektif, terukur, rasional, 

dan sistematis.
97

 

Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
96

 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 86 
97

 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 7 
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1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Linieritas 

Secara umum uji linieritas untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan linier secara signifikan atau 

tidak. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier 

anatara variabel predictor (X) dengan variabel kriterium (Y). 

Uji linieritas merupakan syarat sebelum dilakukannya uji 

regresi linier. Suatu uji yang dilakukan harus berpedoman pada 

dasar pengambilan keputusan uji linieritas. Dalam penelitian 

ini, dasar pengambilan keputusan uji linieritas peneliti 

berpedoman dengan cara yaitu melihat nilai signifikansi pada 

output SPSS, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka 

kesimpulannya adalah terdapat hubungan linier antara variabel 

predictor (X) dengan Variabel kriterium (Y). Sebaliknya, jika 

nilai signifikan lebih kecil dari 0.05, maka kesimpulannya 

adalah tidak terdapat hubungan linier antara variabel predictor 

(X) dengan variabel kriterium (Y).
98

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data 

yang memiliki distribusi normal. Uji Normalitas dapat dilihat 

dengan menggunakan uji normal Kolmogorov Smirnov yaitu 

                                                           
98

 V. Wiratna Sujarweni, “SPSS untuk Penelitian”, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta, 2015, 

hlm.52 
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dengan cara melihat hasil output SPSS, jika sig > 0,05 maka 

data berdistribusi normal dan jika sig<0,05 maka tidak dapat 

berdistribusi normal.
99

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dapat digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser. 

Apabila hasil output SPSS menunjukkan variabel independen 

yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yakni probabilitas 

signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5% (0,005), dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 

Heteroskedastisitas. 

2. Alat Uji Hipotesis 

a. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana 

Pada prinsipnya model regresi linier merupakan satu model 

yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat 

digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya. Dalam suatu persamaan regresi yang 

                                                           
99
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hanya terdapat satu variabel bebas, maka model tersebut 

dikenal dengan sebutan regresi linier sederhana.
100

  

Adapun persamaan dalam regresi linier sederhana adalah 

sebagai berikut:
101

 

Y= a+bX 

Keterangan : 

X = Sukuk Mudharabah sebagai (independen) 

Y = Laba Bersih (dependen) 

a = Nilai konstanta   b = Koefisien regresi 

Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara 

sistematis, kemudian akan dianalisis dalam menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu menguraikan data dalam kalimat-

kalimat yang jelas, terperinci sehingga analisis akan mudah 

dilakukan dalam penarikan suatu kesimpulan. 

b. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T) 

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=5%). 

Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai 

berikut:
102

  

1) Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka Ho diterima dan 

menolak Ha (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini 

                                                           
100

 Nahrowi D Nachrowi, Hardius Usman, Pendekatan Populer dan Praktis 

Ekonometrika: Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan”, LPFEUI, Jakarta, 2006, hlm.7    
101

 Ibid, hlm.8 
102

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21”. Badan 

Penerbit-UNDIP, Semarang, 2013, hlm.98 
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menunjukan bahwa secara parisal variabel independen tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika nilai signifikan t < 0,05 maka Ho ditolak dan 

menerima Ha (koefisien regresi signifikan). Ini berarti 

bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Dalam pengujian hipotesis ini, bila nilai thitung berada pada 

daerah penerimaan Ho atau terletak diantara nilai ttabel, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, bila nilai thitung 

lebih kecil atau sama dengan (≤) dari nilai ttabel, maka Ho 

diterima. Nilai thitung adalah nilai mutlak, sehingga tidak melihat 

positif atau negatif nilainya.
103

 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Fungsi dari uji (R
2
) yaitu mengukur sejauh mana kemampuan 

variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Uji R
2 

dinyatakan dalam persentase yang nilai kisarannya antara 0< R
2
 

<1. Kriteria pengujannya yaitu sebagai berikut:  

1) Jika nilai (R
2
) mendekati 0 menunjukan pengaruh yang 

semakin kecil. 

2) Jika nilai (R
2
) mendekati 1 menunjukan pengaruh yang 

semakin kuat.
 104
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 

a. Sejarah 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum 

Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir 

sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di 

Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah 

Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau 

VOC.
105

 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, 

perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan 

seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode 

kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan 

II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada 

pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang 

menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya. 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali 

pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian 

                                                           
105 BEI (On-line), http://www.idx.co.id diakses pada 17 Januari 2017 

http://www.idx.co.id/
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pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai 

insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di 

Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 7 

Sejarah BEI (Bursa Efek Indonesia) 

Desember 

1912 

  Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia 

oleh Pemerintah Hindia Belanda 

1914 – 1918  Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I 

1925 – 1942  Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan 

Bursa Efek di Semarang dan Surabaya  

Awal tahun 

1939 

 Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya ditutup  

1942 – 1952  Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang 

Dunia II 

1956  Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek 

semakin tidak aktif  

1956 – 1977  Perdagangan di Bursa Efek vakum  

10 Agustus 

1977 

 Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana 

Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga 

ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai 

emiten pertama 

1977 – 1987  Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten 
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hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih 

memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen 

Pasar Modal  

1987  Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 

(PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi 

perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan 

investor asing menanamkan modal di Indonesia  

1988 – 1990  Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas 

bursa terlihat meningkat 

2 Juni 1988  Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan 

dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek 

(PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan 

dealer 

Desember 

1988 

 Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go 

publik dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi 

pertumbuhan pasar modal 

16 Juni 1989  Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan 

dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT 

Bursa Efek Surabaya  

13 Juli 1992  Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai 

HUT BEJ 
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22 Mei 1995  Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan 

dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated 

Trading Systems)  

10 

November 

1995 

 Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai 

diberlakukan mulai Januari 1996  

1995  Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek 

Surabaya  

2000  Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) 

mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia  

2002  BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak 

jauh (remote trading)  

2007  Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  

02 Maret 

2009 

 Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa 

Efek Indonesia. 

 Sumber: Bursa Efek Indonesia 

b. Visi dan Misi 

Visi : Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas 

tingkat dunia. 

Misi : Menciptakan daya saing untuk menarik investor 

dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan 
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Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta 

penerapan good governance.
106

 

c. Program BEI 

Berikut adalah program yang dilaksanakan oleh BEI: 

1) Program Pendidikan 

Salah satu upaya yang dilakukan Bursa Efek Indonesia 

(BEI) untuk meningkatkan jumlah pemodal lokal adalah 

dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi Pasar Modal 

kepada masyarakat, mengingat pemahaman masyarakat 

tentang pasar modal saat ini masih belum merata dan masih 

banyak yang belum memahami bagaimana cara berinvestasi 

di pasar modal. Program sosialisasi dan edukasi ditujukan 

kepada ibu rumah tangga, professional, pensiunan, 

mahasiswa, pelajar dan kelompok masyarakat lainnya, 

melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi yang 

beragam. Salah satunya adalah Program Sekolah Pasar 

Modal (SPM), yang telah sukses dilaksanakan dalam 6 

(enam) tahun berturut-turut sejak 2006. 

2) Galeri Investasi BEI 

Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sarana 

untuk memperkenalkan Pasar Modal sejak dini kepada 

dunia akademisi. Galeri Investasi BEI berkonsep 3 in 1 

yang merupakan kerjasama antara BEI, Perguruan Tinggi 
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dan Perusahaan Sekuritas diharapkan tidak hanya 

memperkenaalkan Pasar Modal dari sisi teori saja akan 

tetapi juga prakteknya. Kedepannya, melalui Galeri 

Investasi BEI yang menyediakan real time information 

untuk belajar menganalisa aktivitas perdagangan saham, 

diharapkan dapat menjadi jembatan menuju penguasaan 

ilmu pengetahuan beserta prakteknya di pasar modal. 

3) Kantor Perwakilan BEI 

Dalam rangka pengembangan pasar, Bursa Efek Indonesia 

(BEI) melakukan pendekatan langsung kepada calon pelaku 

pasar melalui beberapa jalur. Salah satunya adalah dengan 

pendirian Kantor Perwakilan (KP) BEI di daerah-daerah 

yang potensial. 

Pada awalnya, pendirian KP BEI dimaksudkan sebagai 

perintis/pembuka jalan bagi Anggota Bursa untuk 

beroperasi di suatu daerah yang potensial. KP BEI dapat 

pula didirikan pada kota-kota yang telah terdapat 

perusahaan sekuritas, namun dipandang masih memiliki 

potensi besar untuk lebih dikembangkan lagi. Kegiatan-

kegiatan di KP BEI meliputi berbagai usaha untuk 

meningkatkan jumlah pemodal local dan perusahaan 

tercatat dari daerah dimana KP BEI berada dan sekitarnya. 

Jangkauan kegiatan sosialisasi dan edukasi KP BEI tidak 
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hanya di kota tempat KP BEI berada, namun juga di 

daerah-daerah sekitarnya. 

Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 19 KP BEI yaitu 

Banda Aceh, Medan, Padang, Riau, Batam, Lampung, 

Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, 

Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, 

Jayapura, Palembang, dan Jambi. 

4) Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL) 

PT Bursa Efek Indonesia, sebagai Self Regulatory 

Organization (SRO), bersama-sama dengan PT Kliring 

Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek 

Indonesia memiliki komitmen untuk menyediakan 

informasi serta edukasi terkait Pasar Modal bagi 

masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu wujud komitmen 

SRO tersebut, dan dukungan serta arah Bapepam-LK, SRO 

mendirikan sebuah Institusi baru (dalam bentuk Perseroan 

Terbatas) yaitu PT Indonesian Capital Market Electronic 

Library (ICaMEL). 

Fungsi ICaMEL adalah mengumpulkan dan menyediakan 

data atau informasi yang terbuka untuk umum  terkait 

dengan Pasar Modal dalam rangka memperluas 

pengetahuan dan pendidikan Pasar Modal kepada 

masyarakat luas. ICaMEL bertujuan untuk; a) menjadi 

centre of excellence pusat informasi pasar modal di 
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Indonesia, b) menyediakan akses data dan informasi terkait 

Pasar Modal, c) menjadi pusat rujukan bagi para peminat 

dan pelaku Pasar Modal dan turut serta aktif membangun 

industry Pasar Modal melalui program-program edukasi, 

seminar dan kursus terkait dengan pasar modal. 

2. Gambaran Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2013-2016 yang juga mempublikasikan laporan keuangan setiap tahun 

periode penelitian. Adapun perusahaan yang terpilih menjadi sampel 

dalam penelitian ini terdapat 3 perusahaan  dengan kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti dengan metode Purposive Sampling, yaitu: 

Tabel 8 

Sampel Perusahaan 

 

Kemudian menyediakan laporan tahunan yang tersedia di situs 

www.idx.co.id dalam bentuk ringkasan atau untuk memperoleh 

publikasi data keuangan. 

 

 

No. Nama 

Perusahaan 

Nama Penerbit Sukuk Mudharabah 

1. ADHI PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 

2. ADMF PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

3. MYOR PT. Mayora Indah Tbk 

http://www.idx.co.id/
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B. Hasil Analisis Data 

1. Pengaruh Sukuk Mudharabah Terhadap Perkembangan 

Perusahanaan Yang Menerapkan Sukuk Mudharabah tahun 

2013-2016 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data-data 

yang diperoleh berdasarkan metode sampel yang digunakan 

yaitu purposive sampling. Dari hasil oleh data yang dilakukan 

dapat dijelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada 

model regresi linear sederhana. 

1) Variabel Sukuk Mudharabah 

Data penerbitan sukuk mudharabah tahun 2013-2016 

berdasarkan kriteria penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 9 

Tabel Data Variabel Sukuk Mudharabah 

No. Kode 

Perusahaan 

Nilai Sukuk Mudharabah 

Tahun (dalam milyaran rupiah) 

2013 2014 2015 2016 

1. ADHI 250 250 250 125 

2. ADMF 379 446 831 190 

3. MYOR 250 250 250 250 
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Gambar 3 

Grafik Data Variabel Sukuk Mudharabah

 

Dan berikut tabel statistik deskriptif sukuk mudharabah 

Tabel 10 

 Statistik Deskriptif Sukuk Mudharabah  

 

Statistik 

N Valid 12 

Missing 0 

Mean 310.083.300.000 

Median 250.000.000.000 

Minimum 125.000.000.000 

Maximum 831.000.000.000 

Olah data: Ms.Excel 2007 

Berdasarkan data tersebut, penerbitan sukuk mudharabah 

yang diukur melalui nilai/pendapatan per tahun 

menunjukkan tidak adanya kenaikan yang signifikan, dapat 

dilihat dari grafik sukuk mudharabah bahwa penerbitan 
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sukuk mudharabah cenderung stabil walaupun ada 

penurunan di beberapa tahun penelitian, yaitu tahun 2016 

oleh PT. Adhi Karya (ADHI) Tbk, ditahun yang sama 

penurunan penerbitan sukuk mudharabah oleh PT. Adira 

Multi Finance (ADMF) Tbk, sedangkan PT. Mayora Indah 

(MYOR) Tbk yang tidak mengalami perubahan namun 

cenderung stabil. 

Kemudian dapat kita lihat pada tabel 10, terlihat statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa nilai mean sukuk 

mudharabah sebesar Rp. 310.083.300.000,-, dan nilai 

minimalnya sebesar Rp. 125.000.000.000,-, serta nilai 

maximal sebesar Rp. 831.000.000.000,-. 

2) Variabel Laba Bersih 

Data laba bersih perusahaan yang menerbitkan sukuk 

mudharabah tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 11 

Tabel Data Variabel Laba Bersih 

No. Nama 

Perusahaan 

Nilai Laba Bersih 

Tahun (dalam milyar rupiah) 

2013 2014 2015 2016 

1. ADHI 410,41 331,661 465,03 315,11 

2. ADMF 1.707,21 792,17 664,84 1.009,35 

3. MYOR 1.013,56 409,62 1.250,233 1.388,68 
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Gambar 4 

Grafik Data Variabel Laba Bersih Perusahaan 

 

 Tabel 12 

Statistik Deskriptif Laba Bersih 

Statistik 

N Valid 12 

Missing 0 

Mean 813.155.100.000 

Median 728.505.000.000 

Minimum 315.108.000.000 

Maximum 1.707.210.000.000 

 

Berdasarkan grafik diatas secara keseluruhan 3 populasi 

perusahaan tersebut mempunyai laba bersih yang cukup 

stabil, hal ini dapat dibuktikan pada tabel yang tertera dari 

tahun 2013-2016. Kemudian pada tabel 13 nilai mean laba 

usaha ialah sebesar Rp.813.155.100.000,- dan nilai laba 

usaha terkecil (minimal) Rp.315.108.000.000,- pada PT. 

Adhi Karya (ADHI) Tbk pada tahun 2016 yang justru 
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mengalami penurunan, hal ini tentunya dipengaruhi oleh 

kondisi makro maupun mikro perekonomian yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan nilai laba bersih 

terbesar (maximal) sebesar Rp.1.707.210.000.000,- pada 

PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Tbk tahun 

2013. 

2. Pengaruh Sukuk Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada 

Laporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013-2016 

a. Pengujian Asumsi Klasik 

1) Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan syarat sebelum dilakukannya uji 

regresi linier. Suatu uji yang dilakukan harus berpedoman 

pada dasar pengambilan keputusan uji linieritas. Dalam 

penelitian ini, dasar pengambilan keputusan uji linieritas 

peneliti berpedoman dengan cara yaitu melihat nilai 

signifikansi pada output SPSS, jika nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat 

hubungan linier antara variabel prediktor (X) dengan 

Variabel kriterium (Y). Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat 

hubungan linier antara variabel prediktor (X) dengan variabel 

kriterium (Y). 

Adapun hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 13 

Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

lababersih_y * sukuk_x Between 

Groups 

(Combined) 1133861.950 5 226772.390 1.120 .439 

Linearity 15481.086 1 15481.086 .076 .791 

Deviation 

from 

Linearity 

1118380.864 4 279595.216 1.381 .344 

Within Groups 1214946.685 6 202491.114   

Total 2348808.635 11    

 

Berdasarkan nilai signifikasi dari tabel diatas, diperoleh 

nilai signifikasi sebesar 0,334 lebih besar dari 0,05, yang 

artinya terdapat hubungan linier antara variabel sukuk dan 

variabel laba bersih.  

2) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah 

data yang memiliki distribusi normal. Uji Normalitas dapat 

dilihat dengan menggunakan uji normal Kolmogorov 

Smirnov yaitu dengan cara melihat hasil output SPSS, jika 

sig > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika sig < 

0,05 maka tidak dapat berdistribusi normal. 

Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 14 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 12 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 4.60565616 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .210 

Positive .210 

Negative -.154 

Test Statistic .728 

Asymp. Sig. (2-tailed) .664
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Dari tabel diatas menunjukkan dari Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,664 > 0,05 yang berarti menerima Ha dan menolak Ho. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Data yang 

berdistribusi normal dinyatakan dapat mewakili populasi. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskestisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut 

merupakan data hasil uji heteroskedastisitas menggunakan 

uji glejser. 
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Tabel 15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.263 283.414  .000 1.000 

sukuk_x .000 .796 .000 .000 1.000 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dari output uji glejser diatas, 

dapat diketahui bahwa nilai signifikasi variabel sukuk 

sebesar 1,000 > 0,05 yang berarti tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi. Nilai thitung < ttabel 

yaitu sebesar 0,000 < 2.634. 

4) Pembahasan Hipotesis 

a) Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana 

Pada prinsipnya model regresi linier merupakan satu 

model yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat 

digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya. 

Regresi sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 16 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 749.601 283.414  2.645 .025 

sukuk_x .205 .796 .081 .258 .802 

a. Dependent Variable: lababersih_y 

 

Berdasarkan uji hipotesis regresi linear sederhana 

pada tabel ini, menunjukkan persamaan regresi linier 

dengan nilai penerbitan sukuk mudharabah (independen) 

dan laba bersih (dependen). 

Koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,205 

artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% sukuk 

mudharabah maka laba bersih mengalami kenaikan sebesar 

0,205. Koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi 

hubungan positif antara penerbitan sukuk mudharabah dan 

laba bersih, maka semakin besar sukuk mudharabah maka 

akan semakin besar laba yang diperoleh. Adapun 

persamaan regresinya berdasarkan tabel ialah Y= 749,601 + 

0,205 X. 

b) Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi pada sukuk mudharabah berpengaruh 

signifikan terhadap return perusahaan. Hasil pengujian ini 

dapat dilihat pada tabel diatas. 
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Sebelum menyimpulakan hipotesis yang diterima 

atau ditolak, terlebih dahulu menentukan ttabel dengan 

signifikansi 5% berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan 

(df) n-k-1 atau 12-1-1 = 10. Dengan pengujian 2 sisi 

tersebut hasil yang diperoleh untuk thitung lebih kecil dari 

ttabel (0,258 < 2,634) dengan tingkat signifikansi diatas 0,05 

sebesar 0,802. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji 

parsial dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan penerbitan sukuk mudharabah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan laba 

perusahaan. 

c) Uji Koefisien Determinasi R
2
 

Fungsi dari uji (R
2
) yaitu mengukur sejauh mana 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikat. 

Tabel 17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .081
a
 .007 -.093 483.04529 

a. Predictors: (Constant), sukuk_x 

b. Dependent Variable: lababersih_y 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa koefisien 

determinasi (R
2
) adalah 0,7%. Hal ini menunjukkan 

besarnya kemampuan variabel bebas nilai sukuk untuk 

menerangkan variabel terikat laba perusahaan sebesar 
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0,7%. Sedangkan, 99,3% nya dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak termasuk oleh penelitian ini.  

Berdasarka penjelasan diatas, instrumen sukuk merupakan salah 

satu instrumen pasar modal syariah. Perkembangan sukuk diawali 

dengan adanya kemajuan instrument lain seperti asuransi syariah, 

reksadana syariah, saham syariah dan instrumen lainnya. Seiring 

berjaalannya waktu dan perlu adanya payung hukum yang menjembatani 

proses kelancaran transaksi tersebut maka diterbitkanlah fatwa maupun 

Undang-Undang (UU) sebagai landasan pasar modal syariah, yang 

diantaranya: Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 

Mudharabah, Fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan 

Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan 

Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. 

Kemudian landasan UU berdasarkan UU No. 08 tahun 1995 mengenai 

pasar modal. 

Sejak awal penerbitan sukuk mudharabah di Indonesia oleh PT. 

Indosat pada tahun 2002 dengan nilai 175 miliar dan diikuti oleh 

perusahaan-perusahaan lainnya hingga saat ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan instrumen sukuk di Indonesia cenderung stabil, 

hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakaat dan 

instansi/perusahaan secara luas mengenai berinvestasi pada sukuk. Hal 

ini menjadi tugas kita bersama-sama untuk mensosialisasikan instrumen 

sukuk kepada masyarakat luas, sehingga diharapkan nantinya sukuk 

dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia. 
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Adapun hasil penelitian ini terkait pengaruh penerbitan sukuk 

mudharabah terhadap profitabilitas perusahaan ialah sebagai berikut:  

a. Berdasarkan data statistik deskriptif sukuk mudharabah, nilai 

sukuk mudharabah yang diukur melalui nilai/pendapatan per tahun 

menunjukkan tidak adanya kenaikan yang signifikan, dari data 

statistik deskriptif nilai sukuk mudharabah cenderung stabil 

walaupun ada penurunan pada tahun 2016 oleh semua perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian. 

b. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan berdasarkan uji 

regresi linier sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda 

positif sebesar 0,205, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% 

sukuk mudharabah maka laba perusahaan mengalami kenaikan 

sebesar 0,205. Koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi 

hubungan positif antara penerbitan sukuk mudharabah dan laba 

perusahaan, maka semakin besar sukuk mudharabah maka akan 

semakin besar laba perusahaan yang diperoleh. Adapun persamaan 

regresinya berdasarkan tabel ialah Y= 749,601 + 0,205 X. 

c. Berdasarkan uji dua sisi pada uji signifikasi parametik individual 

atau uji t dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh untuk thitung 

sebesar 0,258 sedangkan untuk ttabel sebesar 2,634 artinya thitung 

lebih kecil dari ttabel (0,258 < 2,634), hal ini dapat disimpulkan 

bahwa Ha ditolak dan menerima Ho sehingga penerbitan sukuk 

mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. 

Berdasarkan nilai Adjusted R Square diketahui koefisien 
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determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,7%. Hal ini menunjukkan 

besarnya kemampuan variabel bebas nilai sukuk untuk 

menerangkan variabel terikat laba bersih perusahaan hanya sebesar 

0,7%. Sedangkan 99,3% nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

termasuk oleh penelitian ini. 

Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan pendapat Ikromi 

Ramadhani yang berjudul “Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah 

Terhadap Profitabilitas”, tidak terdapat pengaruh antara penerbitan 

obligasi syariah dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Alasannya, tidak terdapat dampak langsung 

dari penerbitan obligasi syariah terhadap tingkat profitabilitas 

perusahaan. Penerbitan obligasi syariah memiliki dampak langsung 

terhadap pendanaan perusahaan untuk kegiatan operasional. Menurut 

Mochamad Rizki Pratama dalam penilitiannya yang berjudul “ Pengaruh 

Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Reaksi Pasar Modal 

Indonesia (Survey terhadap perusahaan-perusahaan yang menerbitkan 

obligasi syariah dan terdaftar di bursa efek Indonesia selama tahun 

2011)”, menyatakan bahwa penerbitan obligasi syariah (sukuk) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap cumulative abnormal 

return saham perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan 

bahwasannya perusahaan tidak memberikan informasi apapun terhadap 

keputusan yang akan diambil oleh investor. Namun ini dapat terjadi 

dikarenakan Pasar Modal Indonesia masih sangat besar dipengaruhi oleh 

aktifitas pasar global dimana faktor-faktor makroekonomi masih cukup 
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dominan mempengaruhi pasar dibandingkan dengan penerbitan obligasi 

syariah (sukuk) oleh perusahaan. 



95 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan data statistik deskriptif sukuk mudharabah, nilai sukuk 

mudharabah yang diukur melalui nilai/pendapatan per tahun 

menunjukkan tidak adanya kenaikan yang signifikan, dari data 

statistik deskriptif nilai sukuk mudharabah cenderung stabil 

walaupun ada penurunan pada tahun 2016 oleh semua perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian. 

2. Berdasarkan hasil  uji 2 sisi pada uji t dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5% diperoleh untuk thitung sebesar 0,258 lebih kecil dari ttabel 

2,634, artinya  thitung lebih kecil dari ttabel (0,258 < 2,634), hal ini 

menyimpulkan bahwa Ha ditolak dan menerima Ho, sehingga 

penerbitan sukuk mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

laba perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2016. Berdasarkan nilai Adjusted R Square diketahui koefisien 

determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,7%. Hal ini menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel bebas nilai sukuk untuk menerangkan variabel 

terikat laba bersih perusahaan sebesar 0,7%. Sedangkan, 99,3% nya 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk oleh penelitian ini. 

B. Saran 

1. Bagi perusahaan, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan tetap 

konsisten menerbitkan sukuk mudharabah. Dalam perekonomian 
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maupun dunia bisnis/usaha tentu akan adanya button-up, baik itu 

berasal dari kondisi internal maupun eksternal. 

2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat terus memberikan dorongan yang 

positif dengan membuka akses kemudahan dalam dunia pasar 

sekunder bagi perusahaan yang hendak menerbitkan sukuk 

mudharabah sekaligus mengembangkan pasar modal syariah di 

Indonesia. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan analisis yang lebih mendalam 

dengan memperhatikan penentuan periode estimasi dari laba bersih 

dan lebih memperbanyak sampel penelitian, menambah periode 

pengamatan, serta penambahan sampel perusahaan agar dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih valid. 

4. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pasar modal Indonesia juga 

masih sangat dipengaruhi oleh aktifitas pasar global dimana faktor-

faktor makroekonomi masih cukup dominan mempengaruhi pasar 

dibandingkan dengan penerbitan obligasi syariah (sukuk) oleh 

perusahaan. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat pula menganalisis 

lebih mendalam mengenai faktor-faktor makroekonomi lainnya yang 

mempengaruhi pasar. 
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