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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan saham syariah di Indonesia yang menunjukkan peningkatan 

seperti dalam gambar 1.1, membuktikan bahwa semakin banyaknya perusahaan 

yang mengeluarkan saham di Indonesia. Ketika saham di Indonesia meningkat akan 

berdampak pada naiknya harga saham di pasar modal. Kenaikan harga saham akan 

mencerminkan market value perusahaan. Belkaoui dalam Purwanto (2009:4) 

menyatakan bahwa “reaksi investor biasanya serupa keinginan investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan yang akhirnya akan menaikkan harga saham 

perusahaan. Kenaikan harga saham perusahan mencerminkan market value 

perusahaan

Sumber: Statistik Saham Syariah 2007-2015, ojk.go.id 

Gambar 1.1 
Grafik Perkembangan Saham Syariah Tahun 2009-2013  

(dalam satuan perusahaan) 
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 Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal pada 

perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh bagi hasil dari 

perusahaan. Hak bagi hasil usaha dalam konsep penyertaan modal ini tak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam syariah konsep ini dikenal dengan 

kegiatan syirkah atau musyarakah dan tentu saja terdapat landasan hukum 

mengenai kegiatan syirkah ini, seperti : 

Dalam Al-Qur’an surat Shaad (QS. 38:24) 

َِن ٱۡۡلُلََطآءِ ََلَۡبِِغ  قَاَل لََقۡد َظلََمَك بُِسَؤاِل َنۡعَجتَِك إََِلٰ نَِعاِجهِۦۖ ِإَونَّ َكثرِٗيا م 
 ٰ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ٰ َبۡعٍض إَِّلَّ ٱَّلَّ ا ُهۡمۗۡ َوَظنَّ َبۡعُضُهۡم لََعَ لَِحِٰت َوقَلِيٞل مَّ

نَاَب۩ 
َ
ُٰه فَٱۡسَتۡغَفَر َربَُّهۥ وََخرَّ َراكِٗعا َوأ َما َفَتنَّ نَّ

َ
  ٢٤َداوُۥُد أ

 
 

24. Qāla laqad ẓalamakabisuālinaʿjatikailā niʿājih(i), wa-inna kaśīran minal-
khulaṭāi layabghī baʿḍuhum ʿalā baʿḍin illāalladhīna āmanū waʿamilūs-ṣāliḥāti 
waqalīlummā hum, waẓanna dāwūdu annamā fatannāhu fas-s'taghfara rabbahu 
wakharra rākiʿan wa-anāb(a) 
 
24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka 
berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud 
mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 
lalu menyungkur sujud dan bertaubat (Departemen Agama RI, 2010:454) 
 
Surat Al-Ma’idah (QS. 5:2) 

ثۡمِ َوََّل َتَعاَونُواْ لََعَ . . . . . ْ وَ  ٱۡلُعۡدَوِٰن  وَ  ٱۡۡلِ ۖ  ٱتَُّقوا َ َ إِنَّ  ٱللَّ   ٢ ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱللَّ
 
 
. . . . .Walā taʿāwanū ʿalāl-ith'mi wal-ʿud'wāni wa-ittaqūl-laha innal-laha shadīdu 
l-ʿiqābi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI ANALISIS PENGARUH METODE PENILAIAN PERSEDIAAN 
DAN GROSS PROFIT MARGIN TERHADAP MARKET VALUE 
PERUSAHAAN DAGANG YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2009-2014

KINAN BAHUWEDA MAULANA

http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=qwl#(38:24:1)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=Zlm#(38:24:3)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=Zlm#(38:24:3)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=nEj#(38:24:5)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=nEj#(38:24:5)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=nEj#(38:24:7)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=kvr#(38:24:9)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=xlT#(38:24:11)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=xlT#(38:24:11)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=bgy#(38:24:12)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=bED#(38:24:13)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=bED#(38:24:15)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=%3Cil%7EaA#(38:24:16)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=%3Cil%7EaA#(38:24:16)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=Amn#(38:24:18)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=Eml#(38:24:19)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=SlH#(38:24:20)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=qll#(38:24:21)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=Znn#(38:24:24)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=ftn#(38:24:27)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=gfr#(38:24:28)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=rbb#(38:24:29)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=xrr#(38:24:30)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=rkE#(38:24:31)
http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=nwb#(38:24:32)


3 
 

 
 

2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya 
 

Tetapi tak semua saham dikatakan saham syariah. Syaratnya anggaran dasar bagi 

perusahaan dengan jelas menyatakan bahwa kegiatan usaha tak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah.  

 Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh Bapepam dan 

lembaga keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Bapepam dan lembaga 

keuangan (http://www.bapepam.go.id/syariah/daftar_efek_syariah/index.html). 

DES sendiri mempunyai daftar emiten yang telah berhasil masuk dalam kriteria 

saham syariah dan para investor-pun biasanya melihat nama perusahaan yang 

mengikuti pasar saham melalui Daftar Efek Syariah. 

 Mengingat Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 

40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan 

Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal Menimbang : 

a. Bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan 

pasar modal. 

b. Bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di 

berbagai negara. 

c. Bahwa umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang aktivitasnya 

sejalan dengan prinsip Syariah. 
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d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dewan Syariah 

Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pasar Modal dan 

Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 

 Secara umum setiap perusahaan yang telah terdaftar di dalam DES bertujuan 

untuk mendapatkan laba yang optimal dan untuk memaksimumkan kemaslahatan 

pemegang saham, hal ini bertujuan untuk menjaga image perusahaan supaya tetap 

dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta dalam mengembangkan 

usahanya. Salah satu sumber informasi yang penting dan dapat memberikan 

gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu yang dapat 

dicapai perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan seharusnya 

menjadi informasi yang dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh investor, 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan serta 

harus dilakukan secara konsisten agar dapat diperbandingkan.  

 Terdapat beberapa faktor dalam laporan keuangan yang menjadi analisa dari 

para investor. Hanafi (2003:450) mengatakan bahwa ada lima kelompok analisis 

rasio keuangan, antara lain rasio profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, likuiditas dan 

pasar, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Rasio likuiditas, rasio ini mengukur kemampuan organisasi memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau 

kurang. 

b. Rasio solvabilitas, yaitu rasio ini ingin melihat kemampuan organisasi 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang jatuh tempo lebih dari satu 
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tahun. Seringkali perhitungan dilakukan dengan menggunakan hutang total, 

yang berarti hutang jangka panjang ditambah dengan hutang jangka pendek. 

c. Rasio aktivitas, yaitu rasio ini mengukur efektivitas penggunaan sumber 

daya oleh organisasi. Beberapa sumber daya yang diukur efektivitasnya 

adalah piutang, aktiva tetap, atau aktiva total. 

d.   Rasio profitabilitas, yaitu rasio ini mengukur kemampuan organisasi 

menghasilkan profit (keuntungan) berdasarkan aset, modal saham atau 

faktor lainnya. Rasio ini merupakan ukuran prestasi yang lebih menyeluruh 

terhadap prestasi organisasi. 

e.   Rasio pasar, yaitu rasio pasar relevan untuk perusahaan yang sudah go 

public (menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal). Beberapa 

ukuran yang digunakan melibatkan harga pasar. Jika organisasi dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik maka harga sahamnya akan naik.  

 Laporan keuangan menunjukkan sejauh mana upaya perusahaan dalam 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mensejahterahkan pemegang saham 

(Garbo, 2013:5). Perusahaan dengan laporan keuangan yang baik akan ditanggapi 

oleh investor untuk membeli atau menjual saham tersebut. Ketika investor 

mengambil tindakan jual beli saham tersebut maka akan terjadinya tawar menawar 

diantara investor, hal ini menyebabkan munculnya harga saham. Harga saham 

sendiri mencerminkan dari market value perusahaan. 

 Soemarso dalam Purwanto (2009:4) mendefinisikan bahwa  

“market value merupakan nilai yang mencerminkan kondisi perusahaan 
yang dilihat dari kondisi ekuitas perusahaan dipasar. Agar lebih praktis, 
harga pasar biasanya diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh 
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perusahaan pada tanggal neraca apabila membeli sejumlah tertentu dari 
sumber yang biasa diperoleh.” 
 

 Banyak faktor yang dapat mempengaruhi market value itu sendiri, biasanya 

faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor eksternal perusahaan 

dan faktor internal perusahaan. Banyak sekali yang menjadi faktor eksternal dan 

faktor internal dalam mempengaruhi market value.  

 Menurut Alwi (2003:87) Beberapa contoh faktor-faktor yang berasal dari 

eksternal perusahaan berupa :  

1. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 
deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 
ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

2. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 
terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 
terhadap manajernya. 

3. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti laporan 
pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, 
pembatasan/penundaaan trading 

4. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor 
yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di 
bursa efek suatu negara.Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri. 

Sedangkan faktor – faktor internal perusahaan berupa : 
1. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, 
laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. 

2. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 
yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

3. Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of director 
announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan 
struktur organisasi. 

4. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 
investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, 
laporan divestasi dan lainnya. 

5. Pengumuman investasi (investment annuncements), seperti melakukan 
ekspansi pabrik, pengembangan riset dan, penutupan usaha lainnya. 

6. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi 
baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

7. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 
sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share 
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(EPS) dan dividen per share (DPS), price earning ratio, net profit margin, 
return on assets (ROA), dan lain-lain. 

 
 Terdapat beberapa pengertian persediaan dari berbagai pendapat, salah satunya 

adalah pendapat Syakur (2009:125) yaitu Persediaan meliputi segala macam barang 

yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk diolah dalam 

proses produksi atau dijual. Dalam Islam menyiapkan atau menyimpan bahan baku 

untuk dijadikan persediaan sangatlah penting, seperti dalam surat Yusuf (QS. 2:47-

49) 

ٗبا َفَما َحَصدت  
َ
ا قَاَل تَۡزرَُعوَن َسۡبَع ِسننَِي َدأ ِمَّ ۡم فََذُروهُ ِِف ُسۢنُبلِهِۦٓ إَِّلَّ قَلِيٗٗل م 

ُكلُوَن 
ۡ
ۡمُتۡم لَُهنَّ إَِّلَّ  ٤٧تَأ ُكۡلَن َما قَدَّ

ۡ
ِِت ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك َسۡبٞع ِشَدادٞ يَأ

ۡ
ُثمَّ يَأ
ا ُُتِۡصُنوَن  ِمَّ ِِت ِمۢن َبۡعِد َذٰلَِك ََعمٞ فِيهِ ُيَغاُث ٱنلَّاُس وَ  ٤٨قَلِيٗٗل م 

ۡ
فِيهِ ُثمَّ يَأ

وَن    ٤٩َيۡعِِصُ
47. Qāla tazraʿūna sabʿa sinīna da-aban famā ḥaṣadttum fadharūhu fī 
sun(m)bulih(i), illā qalīlam-mimmā takulūna 
48. Śumma yatī mim baʿdi dhālika sabʿun shidādun yakul'na mā qaddamtum 
lahunna illā qalīlam-mimmā tuḥ'ṣinūn(a) 
49. Śumma yatī mim baʿdi dhālika ʿāmun fīhi yughāśun-nāsu wafīhi yaʿṣirūn(a) 
 
47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana 
biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit 
untuk kamu makan 
48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali 
sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan 
49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan 
(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur"(Departemen Agama RI, 
2010:241) 
 

 Dalam Islam penyimpanan bahan baku dan dijadikan persediaan sangat 

penting. Bedanya dalam perusahaan penyimpanan bahan baku tersebut akan 

dijadikan bahan jadi yang siap untuk diproduksi dan dapat menghasilkan laba. 
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 Metode penilaian persediaan berhubungan langsung dengan laba. Menurut 

(Stice dkk.,2009:585) pada akhir priode, total biaya persediaan harus dialokasikan 

dalam persediaan yang masih ada (untuk dilaporkan di neraca sebagai aset) dan 

dalam persediaan yang terjual selama priode tersebut (untuk dilaporkan di laporan 

laba rugi sebagai beban ”harga pokok penjualan”). Kutipan dari Stice dkk. Diatas 

menjelaskan bahwa, metode ini berfungsi sebagai penentu harga pokok penjualan 

(HPP). HPP tersebut akan dikurangi oleh penjualan yang dilakukan sebuah 

perusahaan dan akan muncul laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam 

suatu periode. Dalam metode penilaian persediaan terdapat berbagai metode di 

dalamnya dan yang paling umum menggunakan metode FIFO, LIFO dan biaya rata-

rata. 

 Purwanto (2009:3) menjelaskan  bahwa, “Keberhasilan perusahaan di dalam 

menentukan besarnya investasi atau alokasi modal dalam persediaan akan 

berpengaruh langsung terhadap keuntungan perusahaan yang akan direspon oleh 

investor. Respon investor biasanya berupa keinginan investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut, sehingga akan menaikkan harga saham perusahaan”. 

Maka dari itu metode penilaian persediaan dapat menjadi salah satu variabel yang 

akan mempengaruhi market value perusahaan. 

 Variabel lainnya yang mempengaruhi market value perusahaan adalah gross 

profit margin. Gross profit margin adalah salah satu alat ukur dalam rasio 

profitabilitas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Laba merupakan tujuan utama dari semua perusahaan. Laba 

dalam Islam sangat dianjurkan karena hal itu merupakan suatu penghargaan dari 
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kerja keras seseorang di jalan Allah swt melalui suatu perdagangan. Seperti dalam 

surat At- Taubah (QS. 9:111) : 

َۚ يَُقٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل  َة نَّ لَُهُم ٱۡۡلَنَّ
َ
ۡمَوٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٰى ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي أ َ ٱۡشََتَ إِنَّ ٱللَّ

جِنيلِ  ا ِِف ٱتلَّۡوَرىٰةِ َوٱۡۡلِ
ِ َفَيۡقُتلُوَن َوُيۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحق ٗ َءاِن  َوَمۡن َوٱۡلُقرۡ  ٱللَّ

ِي بَاَيۡعُتم بِهِۚۦَ َوَذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز 
واْ بِبَۡيعُِكُم ٱَّلَّ َِۚ فَٱۡسَتۡبِِشُ ۡوََفٰ بَِعۡهِدهِۦ ِمَن ٱللَّ

َ
أ

  ١١١ٱۡلَعِظيُم 
111. Innal-laha ish'tarā minal-mu'minīna anfusahum wa-amwālahum bi-anna 
lahumul-jannata yuqātilūna fī sabīlil-lahi fayaqtulūna wayuq'talūn(a), waʿdan 
ʿalayhi ḥaqqan fīt-tawrāti wal-injīli wal-qur'ān(i), waman awfā biʿahdihi minal-
lah(i), fa-s'tabshirū bibayʿikumul-ladhī bāyaʿtum bih(i), wadhālika huwal-fawzul-
ʿaẓīm(u) 
 
111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta 
mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan 
Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar 
dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati 
janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah 
kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar (Departemen Agama RI, 
2010:204) 
 

 Surat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat mendukung manusia untuk 

melakukan transaksi jual-beli supaya manusia mendapatkan laba dari transaksi 

tersebut. Surat itu menjelaskan pula bahwa, laba menjadi tujuan utama semua 

perusahaan. Pada perusahaan khususnya perusahaan yang telah  go public, laba 

telah mempunyai berbagai fungsi selain sebagai pendapatan bagi seorang 

pengusaha, laba sendiri menjadi pendapatan bagi para investor yang 

menginvestasikan uangnya untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. 

Biasanya investor paling cenderung melihat nilai perusahaan dari keuntungan yang 

diperoleh perusahaan tersebut dan gross profit margin yang menjadi salah satu alat 
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ukur dalam penilaian tersebut menjadikannya sebagai salah satu variabel yang 

dapat mempengaruhi market value. 

 Market Value menjadi variabel terikat dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan 

market value lebih cocok sebagai bahan pertimbangan investor, karena market 

value sendiri merupakan hasil perkalian antara harga saham dan jumlah saham yang 

beredar. Tentu saja ketika harga saham yang tinggi dan diikuti oleh peredaran 

saham yang meningkat membuktikan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi 

yang baik. Penjelasan diatas merupakan alasa mengapa para investor lebih 

menyukai market value sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli saham tersebut.  

 Penelitian tentang metode persediaan dan gross profit margin yang 

mempengaruhi market value perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Daftar Efek Syariah periode 2008-2011 telah dilakukan oleh Garbo 

(2013). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel gross profit margin  

berpengaruh signifikan dan positif terhadap market value perusahaan sedangkan 

metode persediaan tidak berpengaruh terhadap market value. Temuan tersebut 

bertentangan dengan Efendy (2010) yang meneliti tentang pengaruh gross profit 

margin, nilai persediaan dan metode persediaan terhadap market value. Dalam 

penelitiannya dinyatakan bahwa gross profit margin, nilai persediaan dan metode 

arus biaya berpengaruh signifikan dan positif terhadap market value perusahaan. 

 Purwanto (2009) menggunakan metode yang sama di dalam penelitiannya di 

Bursa Efek Jakarta dengan periode pengamatan 2007 menemukan bahwa nilai 

persediaan berpengaruh signifikan terhadap market value perusahaan manufaktur, 
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sedangkan metode persediaan dan gross profit margin tidak berpengaruh signifikan 

terhadap market value perusahaan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini dilihat dari Daftar Efek Syariah dan 

perusahaan dagang periode 2009-2014 sebagai sampel. Dalam penelitian ini 

perusahaan dagang menjadi sampel, hal ini dikarenakan menurut David (2010:1) 

mengungkapkan bahwa persediaan baik pada perusahaan dagang maupun 

perusahaan manufaktur merupakan unsur yang sangat mempengaruhi laporan 

keuangan, yaitu pada laporan neraca dan laporan laba rugi. Penelitian ini bertujuan 

melihat apakah terdapat pengaruh antara metode penilaian persediaan dan gross 

profit margin terhadap market value dan mampu mempengaruhi investor untuk 

menjadikan kedua variabel tersebut sebagai alat dalam menilai perusahaan dagang. 

 Latar belakang yang telah diuraikan di atas mendasari alasan penelitian ini akan 

diteliti lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Metode penilaian persediaan dan 

Gross Profit Margin Terhadap Market Value Pada Perusahaan Dagang yang 

Terdaftar Dalam Daftar Efek Syariah Periode periode 2009-2014. 

 

1.2. Rumusan masalah 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali mengenai hal yang sama, 

tetapi dengan sektor perusahaan yang berbeda, untuk mengetahui apakah di sektor 

lain dari daftar perusahaan yang mengikuti pasar saham juga berpengaruh atau tidak 

dalam skripsi dengan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :  
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1. Apakah penerapan metode penilaian persediaan dan gross profit margin 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap market value perusahaan ?  

2. Apakah penerapan metode penilaian persediaan dan gross profit margin 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap market value perusahaan? 

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menguji dan menjelaskan  

tentang pengaruh metode penilaian persediaan dan gross profit margin terhadap 

market value yang dapat menjadikan bahan pertimbangan para investor untuk 

menginvestasikan sebagian dana lebih kepada perusahaan. 

 Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dalam 

berbagai bidang, diantaranya : 

a. Bidang Akademik 

 Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi 

intelektual kepada para penulis atau pembaca, baik sebagai referensi 

maupun wawasan yang mendukung kegiatan akademisi. 

b. Investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan 

pertimbangan dan tambahan informasi yang bermanfaat ketika akan 

melakukan informasi, sehingga dapat meminimalkan resiko ketika 

investor menginvestasikan dana lebih kepada perusahaan. 
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1.4. Sistematika Skripsi 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan permasalahan yang telah 

dirumuskan, membahas penelitian sebelumnya yang mendukung penulisan skripsi 

ini, mengajukan hipotesis dan model analisis, dan menguraikan kerangka berpikir 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

 Metode Penelitian ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melaksanakan penelitian ini, yaitu tentang pendekatan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, pengujian asumsi klasik, dan 

pengujian statistik model 

BAB 4 : PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai apa pengaruh 

metode penilaian persediaan dan gross profit margin terhadap market value 

perusahaan dagang di Indonesia periode 2009-2014. Kemudian hasil penelitian 

berupa informasi yang berasal dari hasil pengolahan data dari laporan keuangan 

serta penyajian data yang berkaitan dengan hasil yang didapat. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI ANALISIS PENGARUH METODE PENILAIAN PERSEDIAAN 
DAN GROSS PROFIT MARGIN TERHADAP MARKET VALUE 
PERUSAHAAN DAGANG YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2009-2014

KINAN BAHUWEDA MAULANA



14 
 

 
 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bagian ini berupa simpulan secara keseluruhan hasil dari penelitian ini 

sehingga dapat menimbulkan suatu masalah baru dari penelitian yang dilakukan, 

kemudian disarankan untuk melakukan kajian lanjutan. Bagian ini berisi saran-

saran selanjutnya kepada obyek penelitian yang telah dilakukan, supaya pihak-

pihak yang berkepentingan dapat melakukan perbaikan.
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