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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  komparasi dan analisis trend  

profitabilitas perusahaan manufaktur syariah dan non syariah pada LQ45 di masa 

pandemic covid-19. Metode analisis data yang digunakan  adalah metode uji 

statistik non-parametrik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  perbedaan median 

2 kelompok bebas menggunakan uji Uji mann whitney menguji hipotesis 

komparatif 2 sample independen bila datanya berbentuk rasio dan interval tidak 

terdistribusi normal. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak dapat 

perbedaan yag signifikan anatar profitabilitas manufaktur syariah dan non-syariah 

mengunakan ROA dan ROE dimana nilai asymp.sig (2-tailed) ROA dan ROE 

sebesar 0.240 dan 0.248, sedangkan untuk rasio EPS terdapat perbedaan dengan 

nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0.007. Dan utuk trend profitabilitas pada rasio 

ROA dan ROE manufaktur syariah memiliki trend positif sebesar 1.93% dan 7.62. 

Sedangkan trend pada  EPS manufaktur syariah mengalami penurunan sebesar 

6.66%. dan penurunan terjadi kepada seluruh rasio pprofitabilitas pada perusahaan 

manufaktur non-syariah. 

 

Kata kunci : profitabilitas, manufaktur, ROA, ROE, dan EPS  
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ABSTRACT 

 This study aims to determine the comparison and analysis of 

profitability trends of Islamic and non-Islamic manufacturing companies in LQ45 

during the covid-19 pandemic. The data analysis method used is a non-parametric 

statistical test method which is used to analyze the difference in the median of 2 

independent groups using the Mann Whitney test to test the comparative 

hypothesis of 2 independent samples if the data is in the form of ratios and 

intervals are not normally distributed. The results showed that there was no 

significant difference between the profitability of Islamic and non-Sharia 

manufacturing using ROA and ROE where the asymp.sig (2-tailed) ROA and ROE 

values were 0.240 and 0.248, while for the EPS ratio there was a difference with 

the asymp.sig value. (2-tailed) of 0.007. And for the trend of profitability in the 

ratio of ROA and ROE of Islamic manufacturing has a positive trend of 1.93% 

and 7.62, respectively. While the trend in sharia manufacturing EPS decreased by 

6.66%. And a decrease occurred in all profitability ratios in non-sharia 

manufacturing companies. 

 

 

Keywords: profitability, manufacture, ROA, ROE, and EPS  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Istilah perusahaan manufaktur berdasarkan bahasa terbagi menjadi dua 

kata yaitu perusahaan serta manufaktur. Perusahaan didefinisikan dengan 

suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai alat 

menggunakan cara-cara yang teratur dengan tujuan mencari laba sebanyak-

banyaknya. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 

manufaktur ialah membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. 

Selain itu pengertian perusahaan manufaktur dalam sahamok.com ialah 

perusahaan industri pengolahan yang menjadikan bahan baku sebagai 

barang 1/2 jadi. Sehingga perusahaan manufaktur dapat didefinisikan 

sebagai perusahaan yang menggunakan jasa non-personal (mesin) dengan 

berbagai teknik rekayasa manusia maupun genetika guna menghasilkan 

output yang mempunyai ketenagakerjaan yang cukup besar. 

Eksistensi perusahaan manufaktur di Indonesia dapat kita lihat dari 

beberapa berita ekonomi yang menyatakan pertumbuhan yang cukup baik 

ditinjau dari beberapa aspek dan didukung melalui beberapa penelitian 

ilmiah. Sehingga perusahaan manufaktur di Indonesia mampu bersaing 

baik dalam skala lokal maupun nasional dan terus merambah pada skala 

internasional. Dengan semakin ketatnya persaingan manufaktur Indonesia, 

jumlah perusahaan-perusahaan (emiten) manufaktur yang telah terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin meningkat setiap menitnya. 
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Meski demikian, Kementerian Perindustrian menyebut manufaktur tetap 

menjadi mesin pertumbuhan utama perekonomian negara di tahun 2018. 

Gambar 1.1 Direktori Perusahaan Manufaktur 

 

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa eksistensi perusahaan 

manufaktur di Indonesia dapat dilihat dalam data direktori perusahaan 

manufaktur Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) yang terus menguat 

sejak tahun 2015. Namun melemah selama 2 tahun terakhir dengan alasan 

yang banyak dijelaskan beberapa penelitian ekonomi. 

Menurut versi IHS Market, indeks manufaktur Indonesia untuk 

Februari 2021 adalah 50,9. Indeks produksi Indonesia memang rendah 

dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih dalam level pertumbuhan. 

Indeks produksi Indonesia tercatat  pada level ekspansi selama empat bulan 

berturut-turut. Aktivitas manufaktur telah kembali ke level di atas 50, yang 

masih luas, tetapi indeks PMI telah mengalami penurunan dari PMI 
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manufaktur Januari 2021 di 52,2. Kepala Penyidik NH Korindo Sekuritas 

Indonesia Anggaraksa Arismunandar memperkirakan penurunan PMI 

manufaktur pada Februari 2021 karena terganggunya operasional akibat 

pandemi Covid-19. Di sisi lain permintaan dan daya beli masyarakat masih 

terhitung rendah. "Namun, kita bisa melihat bahwa indeks PMI manufaktur 

yang tumbuh dalam empat bulan terakhir positif," kata Anggaraksa kepada 

Kontan.co.id, Senin (3,03). 

Pemerintah telah menerbitkan PMK/23/PMK.03/2020 adalah aturan 

atau ketetapan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak 

pandemi Covid-19 bagi industri manufaktur. Hal itu dimungkinkan dengan 

alokasi APBN sejak 1 April 2020. 0,14% dari PDB (22,9 triliun rupiah). 

Menurut Menurut Rafika (2020) alasan pemerintah mulai memberikan 

insentif pajak kepada industri manufaktur yang memiliki kontribusi cukup 

tinggi terhadap pemasukan keuangan negara baik dalam bentuk penerimaan 

pajak, sumbangan terhadap PDB yang cukup tinggi, serta ketergantungan 

terhadap penghasilan transaksi jual beli (ekspor-impor). Kontribusi sektor 

manufaktur di tahun 2019 tercatat sebesar Rp3.119 triliun atau 19,62% 

terhadap PDB (BPS, 2020), bahkan di capaian triwulan-I 2019, kontribusi 

sektormanufaktur mencapai 20,07%, menempati peringkat kelima pada 

antara negara G20, serta hampir sejajar dengan Jerman sejumlah 20,6% 

(Kemenperin, 2019).  

Sejak dimulai pada Desember 2019, pandemi Covid-19 telah 

memberikan dampak yang sangat krusial pada hampir setiap aspek 

kehidupan manusia di bumi, khususnya dibidang ekonomi, secara objektif 

pandemi telah memberikan dampak positif pada perbaikan kondisi 

lingkungan dan planet ini dalam skala hitungan yang cukup besar dan 
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mencengangkan, hingga secara global setiap negara di dunia 

merasakannya. Pandemi Covid-19 pertama kali muncul pada 31 Desember 

2019 ketika WHO menerima pesan dari China bahwa kota Pelabuhan 

Wuhan terpapar jenis virus yang tidak dikenal. Pandemi ini menyebar 

sangat cepat ke beberapa negara selama dua minggu kedepannya sehingga 

mengubahnya menjadi pandemi global. Jumlah kasus positif Covid-19 di 

Indonesia sebanyak 3.512, dengan tingkat kematian sejumlah 306, dan 

sembuh  282  (www.covid19.go.id). 

Gambar 1.2 IHSG  

Dari data statistik IHSG selama 5 tahun terakhir, menunjukkan adanya 

penurunan IHSG pada awal masuknya pandemi di Indonesia. Dibalik 

eksistensi dan urgensi perusahaan manufaktur di Indonesia, terdapat 

masalah yang cukup serius pada keuangan dan perekonomian Nasional 

maupun Internasional.  

http://www.covid19.go.id/


5 

 

 
 

Gambar 1.3 Capital Outflows (Data per 13 April 2020)

 
 Kepanikan dampak Covid19 juga berimbas pada pasar keuangan 

Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan arus modal keluar pada masa wabah 

virus corona pada 13 Januari 2020 sebesar Rp 159,3 triliun, sebagian besar 

pada Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 143,5 miliar. (91%), saham 

11,8 triliun rupee (7,4%), SBI 3,3 triliun rupee (2,1%) dan obligasi 

korporasi 0,6 triliun rupee (0,4%). Dalam konvoi nilai tukar IDR/USD dan 

indeks saham konvoi selama krisis mata uang Arus keluar modal dari 

investor asing selalu menyebabkan volatilitas yang tinggi. Rupee terkoreksi 

(depresiasi) sebesar 12,4% dan 28,44% terhadap Dolar AS seiring pandemi 

yang tercatat dari awal tahun berlangsung 2 Maret – 16 April 2020. 

Volatilitas masih relatif baik dibandingkan dengan krisis keuangan 2008, 

tetapi pada saat IHSG disesuaikan menjadi 50% sehingga terdepresiasi 

sebesar 30,9%. Jika wabah Covid-19 tidak diprediksi sejak dini, serangan 

terhadap dollar AS bisa menjadi semakin kuat, menyebabkan kepanikan 

dan bola salju yang meluas dan berjangka panjang, yang dampaknya bisa 

lebih buruk daripada krisis keuangan tahun 2008. 
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Situasi serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, yang nilai tukarnya 

berfluktuasi, tetapi juga di negara lain. Peso Kolombia turun 17,6%, rubel 

Rusia 18,5%, peso Meksiko 25%, peso Argentina 9,4%, dan baht Thailand 

turun. Itu jatuh 8,7% dan dollar Kanada 7.5%. Sebelum penguatan Dolar 

akibat Covid-19, nilai tukar terhadap dolar adalah 14.000 rupee per dolar, 

tetapi selama pandemi Covid-19  turun menjadi 16.600 rupee per dollar. 

Nilai tukar rupee yang tetap lemah selama penyebaran virus Covid-19 yang 

mewabah, menyebabkan kepanikan di pasar global, mengakibatkan arus 

keluar dana asing  dan kurangnya likuiditas, serta desakan untuk menerima 

dolar menempatkan dolar di atas segalanya.  

Menurut sejumlah ahli ekonomi, fluktuasi nilai Rupiah sebelum 

pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh sejumlah faktor baik dari luar maupun 

dalam. Penyebab fluktuasi ini adalah akibat kekhawatiran krisis keuangan 

di Argentina dana Turki yang dianalisis dapat merembet pada negara-

negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia, di mana defisit 

perdagangan semakin terbuka lebar dikarenakan hal tadi. Alasan 

selanjutnya, sentimen kenaikan suku bunga The Fed. Alasan terakhir 

adalah risiko perang dagang antara Amerika Serikat dengan China serta 

negara lain. Sementara itu, Indonesia menghadapi defisit perdagangan 

domestik dan dilema CAD (Current Account Deficit). Perlu diperhatikan 

bahwa defisit transaksi berjalan mencapai 3% dari produk domestik bruto 

(PDB). 
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Pandemi Covid-19 telah memengaruhi kelainan kesehatan bagi warga 

di seluruh dunia. Virus ini mengganggu perekonomian global dan 

menyebar ke Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada 

fluktuasi nilai tukar namun juga memengaruhi pada penurunan IHSG yang 

akhirnya berujung pada terjun bebas. Semuanya melampaui prediksi dan 

hampir di luar kendali. Sebelum kasus terkonfirmasi pertama Covid-19 di 

Indonesia, IHSG melemah dari 6.244 (24 Januari) menjadi 5.942 (20 

Februari), kemudian disesuaikan menjadi 5.361 (2 Maret). Ketika WHO 

mengumumkan pandemi pada 12 Maret, menurunnya IHSG pada tingkat 

yang jauh dari prediksi normal yang tidak pernah terjadi selama 4 tahun 

terakhir menyebabkan munculnya sebuah keputusan krisis global di mana 

pada 13 Maret 2021, untuk pertama kalinya sejak 2008, perdagangan 

saham dilarang karena pandemi Covid-19. 

Melihat keberadaan dan pengaruh perusahaan, berdasarkan sejarah 

konflik perusahaan selama pandemi, secara umum dikatakan bahwa dalam 

setiap operasi bisnis, perusahaan selalu memiliki tujuan untuk bekerja keras 

untuk dicapai. Salah satu tujuan utamanya adalah keuntungan. Tujuan ini 

dapat tercapai jika manajemen perusahaan beroperasi dengan tingkat 

efisiensi yang tinggi (Mayasari, 2012). Tingkat efisiensi manajemen yang 

dinyatakan berdasarkan penjualan atau pendapatan investasi dapat dinilai 

dengan menggunakan rasio keuntungan yang tersedia (Kasmir, 2012). 

Analisis profil merupakan sumber analisis pelaporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih rinci dengan beberapa cara, 
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antara lain (Atmaja, 2008) (analisis catatan individu (akun) dalam laporan 

keuangan):  

1. Analisis komparatif (comparative): Analisis yang menetapkan rencana, 

kebijakan, pengambilan keputusan dan langkah-langkah operasional 

dengan membandingkan setiap elemen laporan keuangan terhadap 

perubahan setiap akun dalam laporan keuangan.  

2. Analisis Musiman (Indeks): Analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dasar evolusi setiap elemen laporan keuangan selama 

beberapa periode waktu dan pengembangan rencana, kebijakan, 

keputusan, dan tindakan operasional di masa mendatang.   

Dengan sendirinya, margin laba mengacu pada kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode yang tidak biasa dan 

dapat diukur dengan membandingkan pendapatan dengan aset atau 

ekuitasnya, bersamaan dengan beberapa pendapat atau asumsi yang akan 

menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Laba atas investasi 

dapat mengukur kemampuan manajerial perusahaan dalam menentukan 

tingkat profit berupa keuntungan perusahaan maupun nilai ekonomi dari 

penjualannya, sedangkan aset sanitasi perusahaan adalah keputusan 

investasi. Dari kedua definisi tersebut dapat kita ambil benang merah 

berupa rasio profitabilitas merupakan rasio yang berguna untuk mengukur 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Analisis 

profitabilitas dapat dilakukan dengan menganalisis dua hal, yakni 

menggunakan rasio keuangan dan yang kedua menggunakan neraca dan 
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laporan laba rugi yang disediakan oleh perusahaan dalam laporan 

keuangannya secara utuh. (Nuraini, 2020). 

Profitabilitas mengacu pada kinerja keuangan perusahaan, yang 

mencerminkan kemampuannya untuk mengelola modal dan menghasilkan 

keuntungan. Pengembalian modal investasi pemegang saham diukur 

sebagai rasio pengembalian ekuitas atau Return On Equity (ROE). 

Pengembalian ekuitas yang baik berarti pemegang saham akan menerima 

bagian keuntungan yang besar, dan pemberi pinjaman akan merasa aman 

karena utang yang mereka berikan didukung oleh pemegang saham. Hal ini 

yang mendorong investor dan pemberi pinjaman untuk menginvestasikan 

uang mereka (Walsh, 2004). Selain Return On Equity (ROE) juga terdapat 

Retun On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator penilaian 

profitabilitas yang dapat menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan pendapatan yang diperoleh. Dalam penelitian Horne 

dan Wachowicz (2005), Return On Asset (ROA) dapat mengukur efektivitas 

perusahaan dalam pengembalian aset yang ada. Kemampuan untuk 

menghasilkan keuntungan berasal dari modal yang diinvestasikan. Ketiga, 

kami mengukur rasio profitabilitas menggunakan rasio laba per saham 

Earning Per Share (EPS) berdasarkan Tandelilin (2001). Informasi 

berbasis EPS mengacu pada informasi yang akurat sebagai dasar sekaligus 

berguna bagi pengambilan keputusan investasi dikarenakan dapat 

menjelaskan keuntungan suatu perusahaan emiten guna menggambarkan 

prospek untuk masa depan.  
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Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba untuk mengukur 

perbandingan serta melakukan analisis ekspresi dominan profitabilitas 

perusahaan manufaktur syariah serta non syariah pada perusahaan 

manufaktur terbaik yang telah berlisensi dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang termasuk dan konsisten dalam LQ45 selaku range 45 perusahaan 

terbaik, spesifikasi perusahaan manufaktur syariah sendiri berdasarkan 

filter ISSI selaku index saham syariah dalam  BEI. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan rasio Return On Equity (ROE), Return On Asset  

(ROA), dan Earning Per Share  (EPS) pada masa pandemi Covid-19.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana komparasi profitabilitas perusahaan manufaktur syariah dan 

non-syariah pada LQ45 di masa pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana analisis trend pada profitabilitas perusahaan manufaktur 

syariah dan non-syariah pada LQ45 di masa pandemi Covid-19? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guna menganalisis komparasi profitabilitas perusahaan manufaktur 

syariah dan non-syariah pada LQ45 di masa pandemi Covid-19. 

2. Guna menganalisis trend profitabilitas perusahaan manufaktur syariah 

dan non-syariah pada LQ45 di masa pandemi Covid-19. 

Selain tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

diantara lain: 

1. Bagi Penanam Modal (Investor) 
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Penelitian sejenis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berlebih bagi pengambilan keputusan investasi selama dan setelah 

pandemi pada sektor manufaktur syariah dan non syariah dengan 

mempertimbangkan dan mempertimbangkan variabel-variabel yang 

memengaruhi profitabilitas perusahaan manufaktur syariah dan non 

syariah di LQ45 sebagai top performer 45. Indonesia, terutama pada 

saat wabah di bursa. 

2. Bagi Akademisi 

Studi ini mungkin penting untuk penelitian lebih lanjut karena 

variabel lain seperti ekonomi makro (eksternal) dan ekonomi mikro 

(internal) dapat memengaruhi Profitabilitas Perusahaan Manufaktur 

Islam Dan Non-Syariah LQ45 Di Masa Depan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Penelitian ini merupakan sebuah hasil karya pemikiran yang 

diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian 

sebelumnya sehingga dapat dijadikan suatu rujukan untuk dikaji ulang 

sehingga lebih baik lagi. 

D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam proposal ini terdiri dari 3 bab. Garis 

besar dari asal pembahasan dari beberapa bab dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Bab pertama berupa pendahuluan, memberikan pengantar. Dalam 

pembahasan pendahuluan, peneliti akan menjelaskan beberapa poin dalam 
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sub bab pada bab pertama. Yang pertama, latar belakang meliputi latar 

belakang, tujuan penelitian, penelitian sebelumnya, fakta yang terjadi, 

kesenjangan penelitian, dan motivasi. Asal usul poin-poin tersebut 

kemudian dirancang menjadi suatu masalah, yang  dirumuskan menjadi 

tujuan penyelidikan dan rumusan masalah  yang diuntungkan dari 

penyelidikan tersebut. Pada  bagian pendahuluan dari penelitian ini, sebuah 

studi yang membandingkan Return on Equity (ROE), Return on Assets 

(ROA), dan Return on Assets (EPS) dari produsen Islam dan non-Syariah 

untuk membandingkan profitabilitas.Saya akan menjelaskan dasar-

dasarnya. Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah utama  yang 

kontroversial. Terakhir, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat yang dapat 

diperoleh ilmuwan, investor, dan peneliti yang akan menggunakan judul 

pada penelitian yang saya teliti.   

Bab kedua  berisi kerangka teori dan pengembangan hipotesis, 

peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang sejalan dengan penelitian 

yang mendasari pada landasan penelitian. Dalam bab ini, peneliti juga 

akan menjelaskan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang 

memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan dan berguna dalam 

merumuskan hipotesis.  

Bab ketiga metode penelitian, peneliti akan menjelaskan tentang 

beberapa jenis survei, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, dan teknik analisis data. Metode analisis 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi survei 

dalam penelitian ini berdasarkan laporan keuangan perusahaan manufaktur 

Indonesia. Sampel terdiri dari laporan keuangan tahunan produsen dari 

awal 2020 (kuartal pertama) hingga sekarang (data terbaru menggunakan 

laporan keuangan tahunan 2021 untuk kuartal kedua). 

Bab keempat hasil dan pembahasan, peneliti  menjelaskan tujuan 

penelitian dan diskusi. Hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti 

akan mengacu kepada analisis dan menjelaskan hasil survei dalam bentuk 

analisis deskriptif. Bab ini juga akan menginterpretasikan data yang telah 

diperoleh dan kemudian diolah dengan alat analisis. Petunjuk dalam bab 

ini adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan saat membuat kasus dan 

menjadi inti penelitian. 

Bab kelima kesimpulan dan saran, merupakan hasil yang mencakup 

kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan memiliki arti jawaban yang 

diperoleh dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan implikasi 

merupakan hasil eksklusif dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, 

peneliti juga akan menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan juga 

saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan Uji 

Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, One Sample Kolmogorov-Smirnov 

dan Uji Mann-Whitney hingga Analisis Trend menggunakan data 

profitabilitas perusahaan manufaktur syariah dan non-syariah pada LQ45 

di masa pandemi Covid-19. Darai data dan penjabaran di atas dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yakni: 

1. Profitabilitas menunjukkan yang akan terjadi bahwa tidak ada disparitas 

antara saham syariah dan saham non-syariah pada rasio profitabilitas 

EPS terdapat disparitas antara saham syariah serta non syariah. Di mana 

di perusahaan manufaktur yang terdaftar pada LQ45 di periode 2020 

kuartal II hingga 2021 kuartal III. Hal tersebut digambarkan oleh hasil 

uji Mann-Whitney di rasio ROA dan ROE memiliki nilai signifikansi 

lebih besar dari 0.05. Sedangkan pada rasio EPS dinyatakan adanya 

perbedaan antara saham syariah dan non syariah .Terdapatnya disparitas 

ditunjukkan sang akibat uji Mann-Whitney pada rasio ROE di mana 

nilai signifikasi 0.05. Di mana menurut pandangan eksternal perusahaan 

membagikan bahwa dengan adanya perbedaan pengawasan filter 

hukum syariah juga menimbulkan perbedaan pada hasil kinerja 

perusahaan pada tingkat profitabilitas. 
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2. Kesimpulan pada analisis Trend terdapat Trend positif dalam rasio 

ROA dan ROE  profitabilitas pada perusahaan manufaktur Syariah, 

berbeda dengan perusahaan manufaktur non-syariah yang keseluruhan 

rasionya mengalami prediksi penurunan negatif. Walaupun pada rasio 

EPS  sama-sama mengalami penurunan namun penurunan pada 

perusahaan manufaktur non-syariah lebih tinggi daripada prediksi 

penurunan pada perusahaan manufaktur syariah, di mana hal tersebut 

yang memperkuat argument dengan adanya perbedaan pengawasan 

filter hukum syariah juga menimbulkan perbedaan pada hasil kinerja 

perusahaan pada tingkat profitabilitas. 

A. IMPLIKASI 

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan pada object 

menggunakan variabel terkait mada dapat ditarik kesimpulan yang 

berimplikasi sebagaimana berikut:  

1. Yang akan terjadi penelitian tentang perbedaan profitabilitas antara 

perusahaan manufaktur syariah serta perusahaan manufaktur non-

syariah membagikan hasil bahwa  pada ke 3 rasio roa, roe, dan eps 

seluruhnya mempunyai disparitas baik pada analisis komparasi 

memakai mann-whitney sekaligus penguatan data menggunakan 

analisis animo. 

2. Berdasarkan yang akan terjadi penelitian pada atas menunjukkan 

bawasannya profitabilitas dalam rasio ROA, ROE, EPS mempunyai 

perbedaan serta ekspresi dominan antara perusahaan manufaktur 
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syariah dan non syariah jua berbeda. Hal tadi bisa menyampaikan 

kontribusi serta info bagi investor yang ingin membeli saham 

diharapkan terlebih dahulu mempertimbangkan profitabilitas 

perusahaan yang memiliki peluang terbaik bagi investor baik secara 

moralitas maupun materil di masa pandemi Covid-19 ini.   

3. Perusahaan syariah yang terdaftar pada  LQ45 diharapkan terus 

memperbaiki kinerja perusahaan yang dapat terukur dalam rasio 

keuangannya, hal ini diharapkan dapat membuktikan bahwa adanya 

pengawasan dan filter hukum syariah tidak menyebabkan disparitas 

kinerja perusahaan manufaktur syariah dan non-syariah pada LQ45 di 

masa pandemi Covid-19. Dikarenakan adanya disparitas antara 

perusahaan manufaktur syariah dan non syariah memengaruhi minat 

investor terutama para investor muslim untuk berinvestasi pada saham 

syariah. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi guna memperbaiki 

perusahaan guna keuntungan secara material dan juga moral.   

B. Saran 

Berdasarkan penelitian diatas telah diambil kesimpulan serta 

implikasi sehingga penulis menyarankan beberapa hal yang diharapkan 

dapat memberi manfaat di lain hari, tips sekali saran tersebut meliputi:  

1. Bagi Akademisi  

Ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dengan indikator 

profitabilitas yang mengungkapkan perbedaan antara nilai produsen 

Islam dan non Islam. Sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah 
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perantara niscaya ataupun hidayah dalam menghidupkan penelitian yang 

lebih jauh lagi sekaligus menjadi sumbangsih referensi pengetahuan 

khususnya di dalam ekonomi keuangan disaat masa pandemi.   

2. Bagi Penanam Modal (Investor)  

Hasil penelitian ini masih perlu diperjelas faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan ketika membeli dan berinvestasi di perusahaan  baik 

secara finansial Islami maupun non-Islami. Survei ini dapat digunakan 

oleh investor sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi. 

3. Bagi Perusahaan  

Apa yang telah ditulis dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

aspek yang berguna baik bagi  perusahaan Islam maupun non-Islam 

untuk meningkatkan kinerja ekuitas, terutama dari perspektif 

profitabilitas. Aspek ini seringkali berguna sebagai acuan bagi investor 

untuk berinvestasi lebih baik serta mengurangi risiko terburuk.  

4. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Teruntuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

ataupun rasio yang sejenis guna memperluas cakrawala ilmu 

pengetahuan. Selain menambahkan variabel atau rasio baru dapat 

memperpanjang periode pengamatan penelitian atau analisis terhadap 

variabel waktu lain yang dianggap berpengaruh besar dalam 

perekonomian. Sebagai akibatnya dapat menambah perkembangan 

penelitian serupa. 
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