
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan operasinya. Sumber 

pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan salah satunya adalah obligasi. 

Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan melalui instrumen tersebut selama ini 

masih didasarkan pada prinsip ekonomi kapitalis atau konvensional yang tidak 

mempedulikan aspek-aspek agama dalam pelaksanaannya. 

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), sehingga perkembangan secara umum tersebut diterapkan 

di berbagai instrumer syariah, selanjutnya penerapan prinsip syariah pada sektor 

di luar industri perbankan, juga telah dijalankan pada industri pasar modal (Pasar 

Modal Syariah). Pada industri pasar modal dengan prinsip syariah, telah 

diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan reksadana. 

Obligasi syariah juga merupakan instrumen investasi yang memberikan 

pendapatan tetap (fixed income) pada para investor berupa margin fee. Jumlah 

margin fee tersebut telah disepakati di awal perjanjian sehingga jelas berapa 

return yang akan diperoleh investor dari investasinya. Dengan berbagai 

keunggulan yang dimiliki, obligasi syariah dapat menjadi suatu alternative 

pembiayaan yang baik bagi perusahaan. Selain memperoleh dana yang diperlukan, 



perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja sebagai efek positif dari 

penerbit obligasi syariah ini dan sebagai tanggung jawab terhadap investor.  

Return dalam obligasi syariah diberikan dalam bentuk bagi hasil (loss 

profit sharing) hal ini menuntut emiten (penerbit obligasi) untuk bekerja 

maksimal dengan memanfaatkan dana yang diperoleh. Salah satu tujuan 

penerbitan obligasi syariah adalah untuk meningkatkan produktivitas dana dengan 

menggunakan dana yang diperoleh. Keberhasilan perusahaan setelah menerbitkan 

obligasi syariah juga dapat dievaluasi. Salah satunya adalah dengan mengukur 

kinerjanya melalui rasio-rasio keuangan perusahaan sebelum dan setelah 

penerbitan obligasi syariah. 

Obligasi syariah pertama kali di Indonesia diawali dengan Indosat pada 

akhir 2002 bahkan sebelum pasar modal syariah resmi berdiri yang menerbitkan 

obligasi syariah mudharabah (skim bagi hasil) senilai Rp 175 miliar, instrumen ini 

mulai menarik perhatian pelaku pasar modal. Pada saat itu obligasi mudharabah 

memberikan nisbah bagi hasil indikatif sebesar 15.5% hingga 16% per tahun. 

Pada tahun 2004 perusahaan untuk pertma kalinya menerbitkan obligasi 

ijarah,setelah adanya obligasi ijarah tersebut penerbitan obligasi mudharabah 

semakin berkurang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

”Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah penerbitan obligasi 

syariah Mudharabah pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia” 

 

 

 



2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana kinerja keuangan antara 

sebelum dan sesudah penerbitan obligasi Syariah Mudharabah jika dinilai dari 

aspek aktivitas, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas dan leverage pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

 

3. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat terurai dengan jelas, lebih terarah, dan 

permasalahan tidak meluas, maka perlu adanya batasan-batsan masalah yaitu:  

3.1 Menilai kinerja perusahaan sebelum dan sesudah penerbitan obligasi 

mudharabah yang baru pertama kali menerbitkan obligasi mudharabah pada 

tahun 2007 sampai 2009.  

3.2 Penelitian ini mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan 4 rasio 

yaitu Total Asset Turn Over, Return on Equity, current ratio, debt ratio dan 

long debt to equity. 

 

4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

4.1  Tujuan 

 Sesuai dengan masalah yang diuraikan diatas tujuan peneliti adalah untuk 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerbitan 

obligasi syariah pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 



4.2  Manfaat 

 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:  

4.2.1 Bagi pihak perusahaan yang diteliti diharapkan dapat menjadi masukan 

tentang pendanaan lain yaitu obligasi syariah yang mempunyai keunggulan 

dibandingkan obligasi konvensional. 

4.2.2 Sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk bahan penelitian bagi 

peneliti yang berminat dalam bidang yang serupa. 

 

 


