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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini pasar modal merupakan salah satu sarana yang

banyak digunakan oleh para investor untuk berinvestasi. Sepanjang 2017,

pendanaan dari pasar modal jadi salah satu pilihan bagi para emiten. Buktinya,

realisasi penghimpunan dana dari pasar modal bahkan bisa melebihi

pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di 2017 (www. kontan.co.id). Telah

diketahui bahwa pasar modal merupakan faktor penting dalam perekonomian

dunia saat ini. Pergerakan perdagangan pada pasar modal juga memiliki

kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional maupun dunia.

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan atau surat

berharga jangka panjang yang diperjual belikan.

Sehubungan dengan perkembangan ekonomi dunia, kini pasar modal

Indonesia mulai melakukan pengembangan terhadap prinsip-prinsip syariah

Islam sebagai alternatif dalam kegiatan yang ada di pasar modal Indonesia.

Bangkitnya prinsip ekonomi Islam di Indonesia saat ini menjadi fenomena

yang menarik pada pasar modal. Bermacam-macam bentuk investasi pada

pasar modal syariah telah berkembang sangat pesat berupa sekuritas syariah

seperti obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, saham syariah, dan lain-

lain. Salah satu bentuk sekuritas syariah yang telah mendapat pengakuan dari

Dewan Syariah nasional (DSN) adalah sukuk. Sukuk adalah salah satu bentuk

investasi syariah yang merupakan surat hutang dalam bentuk bukti
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kepemilikan aset suatu proyek tertentu yang telah memenuhi syarat atau

kriteria syariah yaitu terbebas dari unsur riba, melibatkan perjudian,

melibatkan pabrikasi dan/atau penjualan produk-produk haram, serta

menghindari praktik spekulasi.

Pasar sukuk muncul pertama kali di bursa saham Malaysia dan terus

berkembang pesat di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Di pasar modal

Indonesia, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka obligasi syariah

semakin dikenal. Pasar keuangan sukuk sedang berkembang pesat, hal ini

ditunjukkan dari penerbitan sukuk global yang telah meningkat mencapai

89.41 persen dari tahun 2001 hingga tahun 2012. Sedangkan terhitung sampai

dengan bulan Januari 2013 penyebaran sukuk global telah mencapai angka

472,682 juta dolar (IIFM Sukuk Report, 2013).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia ternyata juga menerbitkan sukuk

disamping obligasi konvensional. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat

investor dalam kelas atau golongan tertentu untuk membantu menjadi salah

satu sumber dana perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan  sukuk dengan

jumlah yang besar maka tingkat yield yang dibagikan semakin kecil.

Tingkat yield tersebut diasumsikan seperti earning per share pada saham

dimana semakin besar outstanding sukuk maka semakin kecil yield yang

diterima oleh investor.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi return sukuk diantaranya : Rating

sukuk. Besar kecilnya perusahaan dapat berpengaruh juga pada penerbitan
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sukuk. Investor akan melakukan analisis dari segi keuangan atau manajemen

bisnis fundamentalnya, tujuannya adalah untuk menilai kelayakan bisnis usaha

emiten. Selain itu fungsi dari pemeringkatan/rating yaitu membandingkan

sukuk yang satu dengan yang lainnya. Pada rating sukuk memiliki investment

grade bonds minimal BB+. Investor di Indonesia yang membeli sukuk

korporasi akan memilih sukuk dengan rating tinggi atau “investment grade”.

Semakin baik rating berarti semakin rendah kemungkinan gagal bayar dan

return yang akan didapat akan semakin tinggi (Almara dan Harjum, 2015).

Investor perlu mempertimbangkan tingkat risiko sebagai dasar

pembuatan keputusan investasi. Risiko sukuk adalah risiko yang terpapar atas

efek sukuk. Sukuk memiliki tingkat risiko investasi yang kecil dan terdapat

underlying asset sebagai dasar penerbitan sukuk. Karena investor pada

dasarnya sangat memperhitungkan risiko dalam memilih suatu efek investasi.

Jika risiko kecil maka yield yang diterima juga kecil dan sebaliknya

(Mustikaningtyas, 2017).

Faktor lainnya yang berpengaruh adalah karakteristik sukuk.

Karakteristik yang dipertimbangkan oleh investor salah satunya adalah umur

sukuk dan peringkat sukuk. Karena lama dan pendeknya maturitas dari sebuah

sukuk akan berpengaruh terhadap besaran yield sukuk yang akan diperoleh.

Menurut Sari dan Nyoman (2015) periode yang cukup lama sangat menjadi

pertimbangan investor dalam menilai suatu keputusan investasi. Periode yang

lama tentu memungkinkan terjadi peristiwa buruk, misalnya kinerja

perusahaan yang menurun. Semakin pendek umur obligasi, maka investor



4

semakin tetarik karena memiliki risiko yang lebih kecil, sehingga imbal hasil

dari obligasi tersebut juga semakin kecil, begitu pula sebaliknya.

Banyak keuntungan yang akan didapat bila berinvestasi pada sukuk.

Pada konsepnya obligasi adalah sebuah surat hutang, dimana pemegangnya

berhak atas bunga tetap. Namun dalam prinsip syariah tidak mengenal adanya

sistem bunga. Bunga dalam ajaran Islam sama dengan riba yang diharamkan

oleh Allah, baik dalam Al-Qur’an, hadist nabi maupun ijma’ ulama.

Di Indonesia, perusahaan yang pertama kali menerbitkan yaitu PT.

Indosat Tbk. Indosat pertama kali menerbitkan sukuk pada tahun 2002,

dengan penerbitan sukuk mudharabah senilai Rp 175 Miliar. Sebagai salah

satu bentuk pendanaan untuk memenuhi kebutuhan investasi, dan telah

dilunasi oleh perusahaan pada tahun 2007.

Tabel 1.1
Perkembangan Sukuk Korporasi

Tahun Jumlah
sukuk

Outstanding

Akumulasi
Jumlah

Penerbitan
Sukuk

Nilai
Outsatanding

(Miliar)

Nilai Akumulasi
Penerbitan

(Miliar)

Peningka-
tan Sukuk
Korporasi

(%)

2013 36 64 Rp7.553,0 Rp11.994,4 18,37

2014 36 68 Rp7.391,0 Rp12.727,4 6,40

2015 47 87 Rp9.902,0 Rp16.114,0 26,60

2016 53 100 Rp11.878,0 Rp20.425,4 26,75

2017 79 137 Rp15.740,5 Rp26.394,9 29,22

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Pada tabel diatas menggambarkan data perkembangan sukuk korporasi

di Indonesia. Nilai emisi sukuk per Desember 2017 senilai Rp26.394 Miliar

yang mana tumbuh sebesar 5.969 Miliar atau 29.223% dibandingkan dengan

perolehan akhir tahun 2016 yang hanya sekitar Rp20.425 Miliar. Adapun
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jumlah penerbitan sukuk tahun 2017 sebanyak 27 penerbitan sukuk sehingga

total penerbitan sukuk hingga tahun 2017 mencapai 137 sukuk. Bila

dibandingkan tahun 2016, penerbitan sukuk lebih banyak. Adapun nilai

outstanding korporasi saat ini sebesar Rp15.740 Miliar. Selama 2017, jumlah

sukuk korporasi yang outstanding di Bursa Indonesia sebanyak 79 emisi.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai yield sukuk menunjukkan

hasil yang berbeda-beda, diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan

oleh Almara dan Harjum (2015) menunjukan hasil bahwa rating sukuk

berpengaruh positif terhadap yield sukuk. Ini menunjukkan hasil yang

berlawanan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2017), Purwanti

dan Wida (2017) bahwa rating sukuk berpengaruh negatif terhadap yield.

Menurut Purwanti dan Wida (2017) obligasi dengan peringkat rendah

merupakan obligasi yang lebih berisiko maka harus menyediakan imbal hasil

lebih tinggi karena untuk mengkompensasi kemungkinan risiko yang besar.

Sehingga dapat disimpulkan terjadi hubungan yang berlawanan antara rating

dengan yield sukuk.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nyoman (2015) serta Indarsih

(2013) tentang maturitas menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif

maturitas terhadap yield obligasi. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh

Fauzani dan Yahya (2017), menunjukkan bahwa maturitas tidak memiliki

pengaruh secara parsial terhadap yield obligasi. Menurut Sari dan Nyoman

(2015) apabila umur obligasi semakin panjang maka risiko dari obligasi akan
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semakin besar sehingga investor mengharapkan yield obligasi yang semakin

besar.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Almara dan Harjum (2015) yang meneliti pengaruh nilai,

rating dan risiko sukuk terhadap yield sukuk. Perbedaan penelitian ini dengan

dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang digunakan di

dalam penelitian  sebelumnya menggunakan variabel independen nilai sukuk,

rating sukuk, dan risiko sukuk, di dalam penelitian  ini menggunakan variabel

independen yang sama dengan penambahan satu variabel indipenden baru

yaitu maturitas. Selain itu, penelitian ini dilakukan selama periode waktu

2014-2016.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian berjudul Pengaruh Nilai Sukuk, Rating Sukuk, Risiko

Sukuk, dan Maturitas terhadap Last Yield Sukuk (Studi pada

Perusahaan yang Menerbitkan Sukuk di Indonesia Periode 2014-2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui

dan memfokuskan penelitian ini dalam menganalisa pengaruh nilai sukuk,

rating sukuk, risiko sukuk serta maturitas terhadap last yield sukuk. Sehingga

terdapat beberapa permasalahan utama antara lain :

1. Apakah nilai sukuk berpengaruh terhadap last yield sukuk?

2. Apakah rating sukuk berpengaruh terhadap last yield sukuk?

3. Apakah risiko sukuk berpengaruh terhadap last yield sukuk?
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4. Apakah maturitas berpengaruh terhadap last yield sukuk?

5. Apakah nilai sukuk, rating sukuk, risiko sukuk, dan maturitas berpengaruh

terhadap last yield sukuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah peneliti melakukan penelitian dengan tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh nilai sukuk terhadap last yield sukuk

2. Untuk menganalisis pengaruh rating sukuk terhadap last yield sukuk

3. Untuk  menganalisis pengaruh  risiko sukuk terhadap last yield sukuk

4. Untuk  menganalisis pengaruh  maturitas terhadap last yield sukuk

5. Untuk  menganalisis pengaruh  nilai sukuk, risiko sukuk, rating sukuk,

dan maturitas terhadap last yield sukuk

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan

wawasan teori tentang obligasi syariah. Referensi ini nantinya dapat

digunakan    sebagai    bahan    rujukan    dalam    penelitian selanjutnya

2. Bagi para akademisi dan pelaku  dunia  bisnis, khususnya  bagi investor

maupun kreditur dapat memberikan bukti empiris dan memberikan

informasi sebagai pertimbangan sebelum pengambilan keputusan investasi

3. Bagi pihak manajemen perusahaan setelah melihat dari hasil peneilitian

dapat digunakan untuk menyusun rencana investasi dan pendanaan

perusahaan secara optimal
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1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini

maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi

materi serta hal-hal lain yang   berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan latar

belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari

penelitian, tinjauan umum mengenai variable dalam penelitian, pengembangan

kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variable yang digunakan

dalam penelitian serta   definisi operasionalnya, apa saja populasi dan

sampel yang digunakan, apakah jenis dan sumber data yang digunakan,

kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa

yang dilakukan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengurai hasil dan pembahasan. Penjelasan mengenai hasil dari

analisis yang dilakukan berupa data statistik sehingga mampu

ditransformsikan dalam bentuk uraian informasi yang mudah dipahami.
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BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan

tentang hasil penelitian ini secara keseluruhan, keterbatasan-keterbatasan

penulisan dalam penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.


