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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saham merupakan surat berharga yang telah diterbitkan di pasar 

modal Indonesia. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang telah 

menerbitkan sahamnya di pasar modal. Investor yang ingin 

menginvestasikan dananya bisa menggunakan jasa di pasar modal. Dalam 

pengelompokkan jenis saham, salah satunya yaitu saham syariah. 

Saham dapat dikatakan syariah apabila perusahaan melakukan 

kegiatan usaha dengan proses halal dan investor yang menanamkan modal 

di perusahaan tersebut berniat untuk berinvestasi, bukan untuk spekulasi1. 

Produk dan manajemen dalam dalam saham syariah, harus jauh dari 

perbuatan yang melanggar kaidah islam. Penerapan pasar modal syariah 

mengacu pada fatwa DNS-MUI sebagai berikut. 

1. Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah terdapat 

pada Fatwa DNS-MUI No: 20/DSN-MUI/IV tahun 2001. 

2. Pedoman Prinsip Syariah di Pasar Modal pada fatwa DSN-MUI No: 

40/DSN-MUI/X tahun 2003. 

3. Aplikasi tentang Syariah dan Proses Perdagangan Efek di Bursa Efek 

oleh fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III tahun 2011 

 
1 Ngapo, Semarak Pasar Modal Syariah, diakses pada 25 Maret 2019 dari http://www.bapepam.go.id/pasar modal/publikasi 

pm/info pm/warta 2005april/semarak syariah.pdf 

http://www.bapepam.go.id/pasar
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Grafik 1. Jumlah Saham Syariah Dalam DES 

 

    Sumber: www.ojk.go.id (data diolah pada 20 Februari 2019) 

 

Menurut grafik di atas, terlihat bahwa perkembangan saham syariah 

setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pergeseran saham syariah dari tahun 

2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan. Jakarta Islamic Index (JII) 

adalah salah satu wadah bagi investor yang ingin berinvestasi di perusahaan 

syariah. JII berdiri sejak 3 Juli tahun 2000. Emiten yang terdaftar dalan 

islamic index akan mengalami proses penyaringan berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan.  

JII bertujuan untuk meningkatkan kepecayaan bagi investor muslim 

kepada perusahaan yang kegiatannya sesuai dengan syariat islam. JII 

menampung 30 perusahaan yang kegiatannya telah terseleksi sesuai dengan 

syariat islam dan juga memiliki liquiditas tertinggi di antara saham-saham 

syariah lainnya. Salah satu perusahaan yang memiliki liquiditas tertinggi 

yaitu perusahaan dalam sektor pertambangan. 

Salah satu penunjang dalam pembangunan ekonomi Indonesia 

adalah sektor pertambangan karena pertambangan merupakan sumber daya 

energi yang sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat terutama untuk 
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kemajuan ekonomi. Kapasitas sumber daya alam di Indonesia yang besar, 

menyebabkan banyak perusahaan yang ingin melakukan penambangan, 

tetapi dalam melakukan penambangan membutuhkan pembiayaan dan 

risiko yang sangat besar. 

Pertambangan melakukan kegiatan mengolah batubara dengan 

proses dari riset, pemeriksaan batubara, uji kelayakan, penambangan dan 

dikelola dengan melakukan pemurnian dan kemudian diperjualbelikan di 

dalam negeri maupun luar negeri.2 Pertambangan dapat diartikan sebagai 

usaha yang dalam kegiatannya melakukan pengambilan bahan galian dari 

dalam bumi.3 

Kinerja saham pertambangan terhitung hingga awal tahun 2019 

menjadi peringkat pertama dari 10 indeks saham sektoral. Data statistik 

sektor pertambangan yang telah dikumpulkan oleh JII, mempublikasikan 

return saham sebesar 5,77% ke level 1.940,13 dalam waktu sepekan. Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah pembanding yang juga menguat 

sebesar 1,76% ke level 6.051,38.4 

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan dari penjualan, total aktiva dan modal sendiri.5 Profitabilitas 

adalah acuan bagi investor untuk membeli saham. Kinerja perusahaan yang 

 
2 Undang-undang No.4 tahun 2009  (UUPMB), pasal 1 angka (1) 
3 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, (Yogayakarta: 2004), 90 
4 Berita Saham, diakses pada 4 Maret 2019 dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi 
5 Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, (USA: 2010), 37 
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tinggi mengakibatkan pendapatan yang banyak, sehingga investor akan 

tertarik untuk menanamkan modalnya. 

Penelitian yang terkalit dengan return saham di antaranya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Putri (2018) , bahwa ROA dan 

ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian yang 

dilakukan oleh Verawati, Jaya, Mandela (2015), bahwa faktor internal 

perusahaan yaitu ROE dan NPM tidak berpengaruh terhadap return saham 

dan penelitian oleh Rinati (2008), menunjukkan bahwa ROA, ROE dan 

NPM berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.  

Berdasarkan hasil penelitian oleh Putri (2018), Verawati, Jaya, 

Mandela (2015), Rinati (2008), hasil dari pengaruh profitabilitas ROA, 

ROE dan NPM terhadap return saham berbeda-beda. Peneliti ingin meneliti 

kembali dengan merujuk pada perusahaan pertambangan yang tercatat 

sahamnya di JII periode tahun 2014-2018.  

Variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM), oleh karena itu 

peneliti mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas terhadap Return 

Saham pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII)”. 

A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana pengaruh profitabilitas Return On Asset (ROA), Return 

On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap return saham?  
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B. Tujuan Penelitian  

Kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari apa yang telah diteliti 

merupakan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian harus sejalan dengan 

rumusan masalah. Tujuan masalah yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas Return On Asset (ROA) 

terhadap return saham. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas Return On Equity (ROE) 

terhadap return saham. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas Net Profit Margin (NPM) 

terhadap return saham. 

C. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian diharapkan dapat banyak membantu 

masyarakat khususnya investor yang ingin menanamkan modalnya di pasar 

modal khususnya pada saham. Manfaat penelitian yaitu sebagai beikut. 

1. Bagi Investor  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadi alternatif 

informasi bagi para investor untuk mendapatkan informasi tetang return 

saham perusahaan pertambangan yang nantinya bisa menjadi 

pertimbangan investor untuk berinvestasi. 

2. Bagi Civitas Akademisi 

Diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi bagi yang ingin 

mengetahui atau ingin berinvestasi di saham terutama pada saham 

syariah. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya mendapat rujukan 

materi dan informasi terutama tentang return saham pada perusahaan 

pertambangan. 

D. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan adalah susunan penulisan yang telah 

dikelompokkan menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan yaitu 

sebagai berikut. 

1. BAB I: Pendahuluan 

Dalam pembahasan pertama, peneliti menjelaskan mengenai keadaan 

yang terjadi, merumusan masalah untuk dapat di lakukan penelitian, 

membuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan 

asumsi dasar penelitian. 

2. BAB II: Kajian Pustaka 

Dalam bab kedua yang berupa kajian pustaka, peneliti memberi 

informasi berupa penelitian terdahulu yang telah ada, memberikan 

landasan teori, kerangka penelitian dan membuat suatu hipotesis. 

3. BAB III: Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menjelaskan 

metode penelitian berupa pendekatan dan jenis metode penelitian, 

populasi dan sampel, objek penelitian, operasional variabel, 

mengumpulkan data dan yang terakhir analisis data. 
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4. BAB IV: Hasil Pembahasan 

Dalam pembahasan, peneliti menguraikan yang meliputi analisis data 

deskripsi tujuan penelitian, analisis data dan hasil data yang telah diolah. 

5. BAB V: Penutup 

Penutup adalah akhir dari penelitian yang membahas tentang 

kesimpulan, saran dan rekomendasi peneliti tentang perkembangan 

penelitian yang dilakukan.  

 

 


