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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pasar Modal

Dalam arti sempit, pasar modal adalah pasar yang disiapkan untuk

memperdagangkan saham dan surat berharga lainnya melalui jasa perantara

perdagangan efek. Atau, pasar modal adalah tempat pertemuan antara

penawaran dan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar

yang punya kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi dalam surat

berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, yang membutuhkan dana

menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan

otoritas di pasar modal sebagai emiten (Nafik, 2009). Undang-undang Pasar

Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian bahwa pasar modal adalah

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga

dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang

bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu,

bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembangannya relatif

panjang, baik yang bersifat kepemilikan  maupun yang bersifat obligasi. Bagi

modal yang bersifat obligasi, jangka waktunya relatif terbatas, dalam waktu

tertentu dapat pula dialihkan ke pemilik lain jika memang sudah tidak

dibutuhkan lagi sebagaimana halnya modal yang bersifat kepemilikan.
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Sumber dana yang diperoleh perusahaan biasanya berasal dari pemegang

saham sebagai modal awal bagi perusahaan, dari pendapatan atau penjualan yang

dihasilkan oleh perusahaan, serta berasal dari pihak ketiga baik berupa pinjaman

yang diperoleh dari kreditur dan penerbitan surat utang atau obligasi (Nariman,

2016). Pasar modal juga mampu menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian

suatu negara. Pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi

dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana

langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi

perusahaan (Soemitra, 2010).

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam,

yaitu:

1. Pasar Perdana merupakan penjualan efek pertama kali atau penerbitan

efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar

perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang

menerbitkan saham memperoleh dana dari penjualan tersebut.

2. Pasar Sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar

perdana berakhir. Pada pasar sekunder harga efek ditentukan

berdasarkan nilai pasar efek tersebut dan perusahaan yang menerbitkan

tidak lagi memeperoleh dana dari penjualan tersebut.

3. Bursa Paralel merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang

menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat

dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif

bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya jika
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dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek (Nurhayati

dan Wasilah, 2015).

2.2 Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar

modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi

ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian,

spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan

pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di

pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan

kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme

kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang di perdagangkan dan

mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangandi bidang pasar modal yang

akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-

prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah

prinsip yang didasarkan oleh DSN-MUI melalui fatwa (Soemitra, 2010).

Pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal

14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-

LK dengan Dewan Syariah Nasional-MUI. Namun instrumen pasar modal

syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan

peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa
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Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama

dengan PT Danareksa Investment Mangement meluncurkan Jakarta Islamic

Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang berujuan utuk memandu investor yang

ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut,

maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan

sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah.

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada

prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor)

terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam

melakukan kegiatan ushanya yang memiliki harta (investor) berharap untuk

memperoleh manfaat tertentu.

2.3 Obligasi

Obligasi (bond) adalah surat utang jangka menengah dan jangka

panjang yang dapat dialihkan. Obigasi berisi janji dari pihak penerbit obligasi

untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi

pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi.

Jadi, transaksi obligasi dapat berakibat hukum terjadinya utang-piutang

(Hariyani dan Serfianto, 2010).

Menurut  (Fahmi dan Yovi, 2011), obligasi merupakan suatu surat

berharga yang dijual kepada publik , dimana disana dicantumkan berbagai

ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku

bunga, jangka waktu, nama penerbit dan beberapa ketentuan lainnya yang

terjelaskan dalam Undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait.
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Secara umum obligasi dapat juga diartikan adalah surat utang jangka

panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal (nilai

pari/par value) dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa

perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

daerah. Obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan hutang atas

pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat

pemodal. Jangka waktu obligasi telah ditetapkan dan disertai dengan

pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah

ditetapkan dalam perjanjian (Sunariyah, 2011).

2.4 Obligasi syariah (Sukuk)

Sukuk adalah akar kata bahasa Arab “sakk”, jamaknya “sukuk”atau

“sakaik”, yang berarti “memukul atau atau membentur” dan bisa juga

bermakna “pencetakan atau menempa”. Sukuk didefinisikan sebagai suatu

dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap

pemilikan suatu harta yang boleh dipindah miliikkan dan bersifat kekal atau

jangka panjang (Wahid, 2010).

Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan No. KEP 130/BL/2006 Peraturan No. IX.A.13: “Sukuk adalah efek
syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan
mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisah atau tidak terbagi atas
kepemilikan asset berwujud tertentu, nilai manfaat, dan jasa atas asset proyek
tertentu atau aktivitas tertentu.”

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002: “Surat berharga syariah adalah surat
berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh
emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk
membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah erupa bagi
hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh
tempo.”
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Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan

perbedaan pokok, antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi

hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying

transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan

sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur

secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba,

gharar dan maysir (Soemitra, 2010).

2.5 Jenis-jenis Sukuk

a. Sukuk Murabahah

Sukuk murabahah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten),

pemerintah, atau institusi lainnya, yang mewajibkan penerbit sukuk untuk

membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari

marjin keuntungan serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat

jatuh tempo. “surat berharga” yang mewakili obligasi moneter, yang

dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank, tidak dapat

menciptakan instrumen yang dapat diperjualbelikan (Huda dan Mustafa,

2008).

b. Sukuk mudharabah

Sukuk mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad

pembiayaan yang menggunakan sistem akad mudharabah. Sukuk

mudharabah dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad
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pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan

(emiten), pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit

sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi

hasil dari hasil pengelolaan dana yang telah disetorkan pemilik dana serta

membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.

c. Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan

menggunakan akad musyarakah. Atau, sukuk musyarakah adalah surat

berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang

dikeluarkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah, atau institusi lainnya

yang mewajibkan penerbit sukuk untuk membayarkan pendapatan kepada

pemegang sukuk berupa bagi hasil dari pengelola dana kontribusi pihak-

pihak yang berakad serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat

jatuh tempo.

d. Sukuk Salam

Salam adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka, yang dibuat

untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan

menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu,

penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum

menerimanya, akan tetapi ia boleh menjual kembali dengan komoditas

tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama.

Dalam kasus ini, kontrak pertama dan kedua harus independen satu sama

lain. Spesifikasi dari barang dan jadwal pengiriman dari kedua kontrak
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harus sesuai satu sama lain, tetapi kedua kontrak dapat dilakukan secara

independen.

e. Sukuk Istishna

Dalam pemahaman ekonomi, sukuk istishna adalah zero coupon non-

tradable sukuk, dia akan terlebih dahulu menentukan aset yang akan

dijadikan jaminan (biasanya kontraktor mendapatkan proyek yang akan

dibangun), dan setelah selesai akan dijual kepada pembeli (penempah),

keuntungan akan dibagikan kepada istishna holders baik dalam kontrak

jual beli angsuran dalam membentuk jaminan utang ataupun jual beli

langsung. Sertifikat bentuk ini dapat dikatakan sebagai ukuran tetap zero

coupon sukuk.

f. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang

keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa

beli (lease), sewa dimana pembayaran return pada pemegang sukuk.

Kontrak ijarah ini termasuk dalam kontrak tukaran (al-mu’awadat) dan

sama dengan kontrak jual beli manfaat. Pertukaran uang dengan sewa

pekerjaan menghasilkan upah, pertukaran uang dengan manfaat aset (sewa

manfaat benda), dan menukarkan suatu manfaat dengan manfaat lainnya

dapat menghasilkan keuntungan sewa. Demikian juga menukarkan uang

sekarang dengan manfaat akan datang atau sebaliknya, menukarkan uang

akan datang dan juga manfaat akan datang (Wahid, 2010).
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2.6 Perbedaan Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah bukanlah surat utang seperti pada obligasi

konvensional, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu

aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title) yang menjadi underlying

asset nya. Jadi, akadnya bukan akad utang-piutang melainkan investasi. Dana

yang terhimpun disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau

pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama.

Selain perbedaan di atas, berikut ini adalah perbedaan obligasi syariah

dengan obligasi konvensional (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Tabel 2.1
Perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional

Karakteristik Obligasi Syariah Obligasi Konvensional

Penerbit Pemerintah, Korporasi Pemerintah, Korporasi

Sifat Instrumen Sertifikat

kepemilikan/penyertaan

tas suatu aset

Instrumen pengakuan

utang

Pengahasilan Imbalan, bagi hasil,

margin/fee

Bunga/kupon, capital

gain

Jangka waktu Pendek-menengah Menengah-panjang

Underlying asset Perlu Tidak perlu

Pihak yang terkait Issuer, SPV, investor,

trustee

Obilgator/issuer, investor

Price Market price Market price

Investor Islami, konvensional Konvensional

Pembayaran Pokok Bullet atau amortisasi Bullet atau amortisasi

Pengunaan hasil

penerbitan

Harus sesuai syariah Bebas
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Dasar hukum Undang undang Undang undang

Metode penerbitan Lelang, bookbuilding,

Private placement

Lelang, bookbuilding,

private placement

Ketentuan

perdagangan

Tradable Tradable

Dokumen yang

diperlukan

Dokumen pasar modal,

dokumen syariah

Dokumen pasar modal

Syariah endorsment Perlu Tidak perlu

Sumber: Nurhayati dan Wasilah, 2015

2.7 Nilai Sukuk

Menurut Sudana (2011), nilai sukuk adalah nilai yang mengukur

proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai modal perusahaan.

Dalam penerbitan obligasi pihak emiten akan dengan jelas menyatakan

berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjulan obligasi. Istilah yang

ada yaitu dikenal dengan jumlah emisi obligasi.

Pertumbuhan pesat sukuk pada beberapa tahun terakhir menyebabkan

terjadinya excess demand dan limited  supply terhadap sukuk. Hal ini

menyebabkan sukuk berpotensi menjadi salah satu alternatif pendanaan yang

bernilai tinggi. Pertumbuhan sukuk tidak hanya terjadi di negara dengan

mayoritas muslim namun juga menjadi fenomena global di negara lain seperti

Inggris, Prancis, Korea dan Jepang.

Untuk di Indonesia yang notabene adalah negara dengan mayoritas

beragama Islam, keberadaan sukuk layaknya seperti angin segar bagi para

investor yang ingin menanamkan investasinya tanpa takut terdapat unsur riba

dalam prosesnya. Sukuk meniadakan penghasilan atas bunga dan
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menggantinya dengan profit   and   loss   sharing. Nilai   sukuk   dapat

ditentukan dengan mengukur nilai sukuk to equity ratio. Perusahaan-

perusahaan di Indonesia seperti PT. Indosat, PT. Bakrieland Development, dan

PT. Matahari Putra Prima 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.

Keputusan investor yang ingin menanamkan dananya pada sukuk juga

tidak lepas dari faktor religius dan alasan tersebut juga menjadi pendorong

perusahaan menerbitkan sekuritas yang sekiranya akan diminati oleh investor

di pasar modal Indonesia. Sehingga perusahaan akan mempertimbangkan

porsi sukuk yang harus diterbitkan perusahaan disamping dengan obligasi

konvensional. Namun nilai sukuk yang diterbitkan di Indonesia meskipun

telah mengalami pertumbuhan yang pesat, nyatanya masih jauh berada

dibawah obligasi konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam menerbitkan

sukuk korporasi terdapat proses yang lebih rumit dan panjang dibanding

penerbitan obligasi konvensional karena harus menyesuaikan diri dengan

prinsip syariah. Sehingga nilai sukuk tidak banyak memberi kontribusi

terhadap yield pada saat akhir jatuh tempo  (Almara dan Harjum, 2015).

2.8 Rating sukuk

Rating sukuk adalah suatu standarisasi yang diberikan oleh Lembaga

pemeringkat terkemuka sukuk yang mencerminkan kemampuan penerbit

obligasi dan kesediaan mereka untuk membayar bunga dan pembayaran pokok
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sesuai jadwal. Badan-badan ini menggunakan alat kuantitatif dan penilaian

kualitatif untuk mengevaluasi kelayakan kredit dari penerbit. Secara umum,

hanya obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan terbesar dan terkuat yang

menunjukkan kredit relatif tinggi. Peringkat kualitas tertinggi adalah triple- A .

Tingkat Peringkat turun ke triple- C sebagai kemungkinan gagal bayar

meningkat dan akhirnya ke D, atau default. Analis dan para investor sering

menggunakan peringkat sebagai deskriptor dari kualitas kredit emiten obligasi

daripada deskripsi kualitas obligasi sendiri (Hull, Predescu, dan White, 2004).

Manan (2007) dalam Almara (2015) menjelaskan bahwa di Indonesia,

harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh tempo, dan rating

antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional tidak ada perbedaannya.

Perbedaan hanya terdapat pada pendapatan atas fee dan return dan pada

penetapan bunga yang besarnya sudah ditetapkan/ditentukan di awal transaksi

dilakukan pada obligasi konvensional, sedangkan pada obligasi syariah

saat dilakukan transaksi (jual beli) tidak ditentukan besarnya bunga melainkan

menentukan berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan

keuntungan di masa yang akan datang.

Para pelaku pasar modal syariah menentang penataan instrumen

keuangan syariah semata-mata untuk terlihat bagus dimata investor karena

dianggap berbahaya membuat produk mereka menjadi berbasis bunga

konvensional dimana hal tersebut melanggar ketentuan syariah. Mereka

menganggap tidak dibutuhkannya memberikan kesamaan antara sukuk dengan

obligasi konvensional untuk menjembatani kesenjangan antara pasar modal
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konvensional dan pasar negara berkembang efek syariah untuk

memperkuat keuangan global. Menurut Godlewski (2011) dalam Amara (2015)

berpendapat sukuk cenderung mencari peringkat obligasi yang  diakui

secara internasional, karena sukuk dapat diberikan peringkat oleh lembaga

peringkat daerah yang diakui. MARC (Lembaga rating obligasi Malaysia)

percaya bahwa pada akhirnya akan ada kebutuhan untuk membedakan

pendapatan tetap  dari variabel pendapatan  instrumen  keuangan syariah

dari perspektif rating, terutama mengingat perbedaan prinsip dasar dan

prediktabilitas tingkat pengembalian. Rating atau peringkat yang diberikan

untuk sukuk berfokus pada pembayaran sukuk yang tepat pada waktunya atau

pada  saat jatuh tempo. Dalam pendapatan instrumen keuangan, kualitas

investasi  didahulukan untuk melihat kemungkinan pembayaran penuh dan

tepat waktu mengingat karakteristik ekuitas instrumen tersebut.

Pihak institusi yang memberikan evaluasi dan penilaian atas kinerja emiten

tersebut biasanya disebut Lembaga Pemeringkat (Rating Company). Lembaga ini

bertugas untuk melakukan evaluasi dan analisis kemungkinan macetnya

pembayaran surat utang. Hasil penilaian dikeluarkan dalam bentuk peringkat yang

independen. Lembaga pemeringkat tingkat internasional yang sangat terkenal di

antaranya adalah S & P (Standard & Poors) Cooperation serta Moody‟s

Investors.

Di Indonesia dikenal dua lembaga pemeringkat surat utang yaitu PT.

Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) serta PT Kasnic Credit Rating Indonesia.

Tujuan utama proses rating adalah memberikan informasi akurat mengenai

kinerja keuangan, posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan surat utang
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(obligasi) dalam bentuk peringkat pada calon investor (Rahardjo, 2003 dalam

Mustikaningtyas, 2017). Adapun teknis pemeringkatan sukuk korporasi di

Indonesia agak berbeda dengan pemeringkatan obligasi korporasi

konvensional karena dalam penerbitan sukuk, pemeringkatan juga dilakukan

dengan menelaah aset dasar atau underlying asset yang digunakan sebagai

jaminan untuk pelunasan hutang.

PT. Pefindo didirikan pada 1993 melalui usulan dari BAPEPAM, Bank

Indonesia dan pada 1994 mendapatkan lisensi No. 39/PM/-PI/1994/ dari bapepam

sebagai institusi resmi di bidang pemeringkatan efek Indonesia.

Model pemeringkatan dari PT. Pefindo diantaranya terdiri dari :

1. Pemeringkat atas efek utang (jangka panjang/jangka pendek)

2. Peringkat atas perusahaan (jangka panjang/pendek)

Tabel 2.2

Standar Peringkat Menurut Pefindo

Peringkat Keterangan

idAAA
Memiliki kapasitas superior dalam long-term financial

commitment dibandingkan dengan obligor lainnya

idAA

Terdapat sedikit perbedaan dengan idAAA, tingkat idAA

memiliki kapasitas yang sangat kuat dalam long term

financial commitment dibandingkan dengan obligor lainnya.

IdA

Memiliki kapasitas kuat dengan long term financial

commitment dibandingkan dengan obligor lainnya, namun

lebih sensitif terhadap efek pasif dan perubahan ekonomi.
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idBBB

Memiliki kapasitas cukup atau memadai dalam long term

financial commitment dibandingkan dengan obligor lainnya.

Namun kapasitas obligor akan melemah dengan kondisi

ekonomi yang merugikan atau perubahan situasi dan kondisi

lingkungan .

IdBB

Memiliki kapasitas agak lemah dalam long term financial

commitment dibandingkan dengan obligor lainnya. Obligor

menghadapi ketidakpastian secara terus menerus untuk

melawan kondisi bisnis, keuangan dan ekonomi yang

membuat kapasitas obligor menjadi tidak memadai.

IdB

Memiliki kapasitas yang lemah dalam long term financial

commitment di bandingkan dengan obligor lainnya. Sehingga

obligor tidak memiliki kemampuan untuk melawan kondisi

bisnis, keuangan dan ekonomi

idCCC

Kondisi obligor ini rentan dan bergantung pada kondisi bisnis

dan keuangan yang membantu untuk mencapai financial

commitment

IdSD
Gagal, namun masih ada kemungkinan mencapai financial

commitment

IdD Gagal

Sumber : PT.Pefindo
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2.9 Risiko Sukuk

Ada dua unsur yang selalu melekat pada setiap investasi, yaitu hasil

(return) dan risiko (risk). Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak

terpisah, karena pertimbangan suatu investasi merupaka trade-off dari kedua

faktor ini. Dua unsur ini selalu mempunyai hubungan yang searah, semakin

tinggi risiko investasi semakin besar peluang hasil yang diperoleh. Sebaliknya,

semakin kecil risiko, semakin kecil pula peluang hasil yang akan diperolehnya

(Hartono, 2016).

Risiko didefinisikan sebagai the possibility of suffering harm or loss

(The American Heritage Dictionary). Dalam konteks investasi, kondisi harm

atau loss dapat berupa kondisi dimana investor menerima keuntungan yang

lebih kecil dari yang disyaratkan. Risiko timbul dari kondisi ketidakpastian,

maka untuk mengukur risiko, kita harus memahami konsep distribusi

probabilitas.

Investor dalam mengambil setiap keputusan investasi selalu berusaha

meminimalisir berbagai risiko yang timbul, baik risiko yang bersifat jangka

pendek maupun risiko yang bersifat jangka panjang. Setiap perubahan

berbagai kondisi mikro dan makro ekonomi akan turut mendorong

terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan seorang investor

memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang diterpakan  agar

ia tetap memperoleh return yang diharapkan (Fahmi dan Yovi, 2011). Risiko

sukuk dalam penelitian ini akan menggunakan komponen rata-rata yield

dengan standar deviasi selama periode pengamatan.
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2.10 Maturitas

Setiap obligasi pasti mempunyai masa jatuh tempo atau dikenal dengan

istilah maturity date dimana tanggal nilai pokok obligasi tersebut harus

dilunasi atau dibayar oleh penerbit obligasi. Waktu jatuh tempo pada

umumnya berjalan searah dengan risiko suatu obligasi. Semakin panjang

waktu jatuh tempo yang ditetapkan atas suatu obligasi, risiko yang dihadapi

investor juga akan semakin tinggi karena adanya time value of money dan

adanya perkembangan kondisi makro yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Sebagian besar investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada obligasi yang

memiliki jangka waktu menengah (tidak terlalu panjang) untuk dapat

meminimalkan risiko tersebut. Namun, bukan berarti obligasi yang memiliki

jangka waktu yang lebih panjang tidak diminati sama sekali di pasaran,

kembali lagi pada preferensi investor dalam berinvestasi, yaitu seberapa besar

investor mengharapkan return dengan tingkat risiko tertentu (Sumarna dan Ida,

2016).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga obligasi

adalah tingkat maturitasnya. Karena total arus kas yang akan diterima oleh

investor bergantung pada umur investasi tersebut. Secara umum, semakin

lama tingkat maturitas sebuah obligasi maka semakin besar tingkat risikonya.

Oleh karena itu, yield obligasi yang ditawarkan juga akan semakin besar. Hal

ini sesuai dengan liquidity preference theory dimana investor akan melakukan

investasi pada instrumen jangka panjang jika penerbit (issuer) obligasi

menawarkan suku bunga jangka panjang yang lebih besar dari rata-rata suku
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bunga jangka pendek. Sehingga semakin lama waktu jatuh tempo suatu

obligasi, semakin besar tingkat ketidakpastian yang harus dihadapi investor

obligasi. Makin pendek jangka waktu jatuh tempo dari sebuah obligasi,

semakin kecil juga tingkat risiko atau ketidakpastian yang akan diterima oleh

investor.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan apabila obligasi

memiliki maturitas yang lebih lama, maka akan mengakibatkan harga obligasi

menjadi turun dan menyebabkan yield obligasi meningkat. Semakin pendek

maturitas sebuah obligasi, maka harga obligasi akan naik dan yield obligasi

akan mengalami penurunan. Tingkat maturitas sebuah obligasi juga bisa

menjadi faktor penting dalam mengetahui besaran yield obligasi yang akan

diperoleh oleh seorang investor. Maturitas obligasi merupakan periode sampai

jatuh tempo dari sebuah obligasi. Apabila seorang investor telah tertarik untuk

menginvestasikan dananya pada obligasi, ada baiknya perhatikan maturitas

dari sebuah obligasi. Karena lama dan pendeknya maturitas dari sebuah

obligasi akan berpengaruh terhadap besaran yield obligasi yang akan diperoleh.

2.11 Yield Sukuk

Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah

dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga (coupon)

dari suatu obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dengan obligasi,

investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi, sebagai faktor

pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima.
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Ada 2 (dua) istilah dalam penentuan yield yaitu current yield dan

yield to maturity (Fahmi dan Yovi, 2011) :

a. Current Yield

Current Yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar

dari obligasi.

b. Yield to Maturity

Yield to Maturity (YTM) adalah keuntungan yang diperoleh seorang

investor dalam membeli commercial paper yaitu obligasi pada harga pasar

saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline

atau jatuh tempo tiba.

Menghitungan yield sukuk dapat dilakukan dengan mengukur last

yield sukuk yaitu yield per tahun pengamatan yang datanya dapat diperoleh

dari IBPA selain dengan mengukur dari current yield maupun yield to

maturity. Last yield sukuk memperhitungkan pendapatan atas sukuk pada

akhir periode atau per akhir tahun.

2.12 Pandangan Islam terhadap Sukuk

Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak

dapat mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi

backgraound dalam pemebentukan sebuah pengetahuan yang memiliki

multidimensi yang mendasar dan mendalam. Hal tersebut dapat dibuktikan

bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritul

karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah

ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim
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(Huda dan Muhammad, 2010). Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an surat

al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

 ۖ◌ ِلغَدٍ  قَدََّمتْ  َما نَْفسٌ  َوْلتَْنُظرْ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَا

(١٨ ) تَْعَملُونَ  بَِما َخبِیرٌ  إِنَّ   ۚ◌ قُواَواتَّ 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah
Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Hasyr:18)

Sedangkan, dasar hukum pasar modal syariah terdapat pada firman

Allah SWT dalam A-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278-279:

٢٧٨(

)٢٧٩أَْمَواِلُكْم ال تَْظِلُموَن َوال تُْظلَُموَن (

Artinya : (278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman. (279) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),
maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Q.S Al-Baqarah: 278-279)

2.13 Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari beberapa penelitian mengenai yield sukuk yang dapat

dijadikan bahan kajian, antara lain :
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Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Peneliti/Tahun Judul Penelitian Variabel

Penelitian

Hasil Penelitian

1. Dheni Saraswati

Almara dan

Harjum

Muharam

(2015)

Analisis

pengaruh nilai

sukuk, rating

sukuk, dan

risiko sukuk

terhadap last

yield sukuk

(studi kasus

perusahaan

konvensional

non-bank yang

menerbitkan

sukuk di

indonesia

periode tahun

2008-2011)

Variabel

Independen:

Nilai sukuk,

rating sukuk,

dan risiko sukuk

Variabel

Dependen:

last yield sukuk

Nilai sukuk dan

rating sukuk

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap last

yield sukuk,

sedangkan risiko

sukuk

berpengaruh

signifikan

terhadap last

yield sukuk

2. Ni Wayan Linda

Naluritha Sari

dan

Nyoman

Abundanti

(2015)

Variabel-

variabel yang

mempengaruhi

yield obligasi

pada perusahaan

yang terdaftar di

bursa efek

indonesia

Variabel

independen:

Inflasi, tingkat

suku bunga,

umur obligasi,

peringkat

obligasi,

pertumbuhan

perusahaan, dan

profitabilitas

Inflasi dan

peringkat

obligasi

berpengaruh

negatif

signifikan

terhadap yield

obligasi.

pertumbuhan

perusahaan,

profitabilitas
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Variabel

Dependen:

yield obligasi

berpengaruh

negatif  tidak

signifikan

terhadap yield

obligasi,

sedangkan

tingkat suku

bunga dan umur

obligasi

berpengaruh

positif

signifikan

terhadap yield

obligasi

3. Nanik Indarsih

(2013)

Pengaruh tingkat

suku bunga SBI,

rating, likuiditas

dan maturitas

terhadap yield to

maturity obligasi

Variabel

Independen:

Tingkat suku

bunga SBI,

rating, likuiditas

dan maturitas

Variabel

Dependen:

yield to maturity

obligasi

Tingkat suku

bunga SBI dan

maturitas

berpengaruh

positif terhadap

Yield To

Maturity

obligasi. Namun

pada pengujian

rating obligasi

dan likuiditas

menunjukkan

hasil bahwa

kedua variabel

tersebut tidak

berpengaruh

terhadap Yield
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to Maturity

obligasi

4. Muhammad

Riyadi Santoso

(2017)

Pengaruh

likuiditas,

maturitas dan

peringkat

obligasi terhadap

yield obligasi

korporasi di

bursa efek

indonesia

Variabel

Independen:

Likuiditas,

maturitas dan

peringkat

obligasi

Variabel

Dependen:

yield obligasi

Likuiditas tidak

berpengaruh

terhadap yield

obligasi.

Sedangkan

maturitas dan

peringkat

obligasi

mempunyai

pengaruh yang

signifikan pada

yield obligasi.

5. Puput Purwanti

dan

Wida

Purwidianti

(2017)

Pengaruh

peringkat

obligasi, tingkat

suku bunga

sertifikat bank

indonesia, rasio

leverage, ukuran

perusahaan,

umur obligasi,

dan

tingkat inflasi

pada imbal hasil

obligasi

korporasi

di bursa efek

indonesia

Variabel

Independen:

peringkat

obligasi, tingkat

suku bunga,

rasio leverage,

ukuran

perusahaan,

umur obligasi,

dan

tingkat inflasi

Variabel

Dependen:

imbal hasil

obligasi

Peringkat

obligasi, DER,

Ukuran

perusahaan, dan

tingkat inflasi

mempunyai

pengaruh negatif

terhadap imbal

hasil obligasi.

Sedangkan

Tingkat suku

bunga dan Umur

obligasi

mempunyai

pengaruh positif

dan signifikan



33

(studi pada

semua obligasi

korporasi di bei

periode tahun

2012-2014)

terhadap imbal

hasil

obligasi.

6. Windy Fauzani

dan Yahya

(2017)

Analisis faktor -

faktor yang

mempengaruhi

yield obligasi

Variabel

Independen:

Tingkat Suku

Bunga,

Peringkat

Obligasi,

Maturitas, dan

Profitabilitas

Variabel

Dependen:

yield obligasi

Tingkat suku

bunga

berpengaruh

terhadap yield

obligasi,

sedangkan,

peringkat

obligasi,

maturitas dan

profitabilitas

berpengaruh

negatif terhadap

yield obligasi.

7. Siti Hatanty

Aisah dan

Mulyo Haryanto

(2012)

Analisis Faktor-

Faktor Yang

Mempengaruhi

Yield

Obligasi

Korporasi (Studi

Kasus Pada

Seluruh

Perusahaan

Penerbit

Obligasi Yang

Terdaftar Di Bei

Variabel

Independen:

tingkat suku

bunga, tingkat

inflasi,

peringkat

obligasi, DER,

ukuran

perusahaan dan

maturitas

Variabel

Tingkat suku

bunga dan

maturitas

berpengaruh

positif dan

signifikan.

Peringkat

obligasi dan

ukuran

perusahaan

pengaruh negatif

dan signifikan.
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Periode 2010-

2012)

Dependen:

Yield

Obligasi

Sedangkan DER

menunjukkan

pengaruh negatif

dan tidak

Signifikan

terhadap yield

obligasi.

.

8. Augustpaosa

Nariman

(2016)

Pengaruh Faktor

Internal dan

Eksternal

Perusahaan

terhadap Yield

To Maturity

Obligasi

Korporasi Yang

Terdaftar Di

Bursa Efek

Indonesia

Variabel

Independen:

Ukuran

Perusahaan,

DER, komite

audit, kualitas

auditor, tingkat

suku bunga

Variabel

Dependen:

Yield To

Maturity

Obligasi

Komite audit,

ukuran

perusahaan, dan

DER tidak

mempunyai

pengaruh

signifikan

terhadap yield to

maturity

obligasi.

Kualitas auditor,

dan tingkat suku

bunga

berpengaruh

signifikan

terhadap Yield

to Maturity.

9. Tiyas Ardian

Saputra dan

Prasetiono

(2014)

Analisis Faktor-

Faktor Yang

Mempengaruhi

Yield Obligasi

Konvensional di

Variabel

Independen:

BI rate, inflasi,

PDB, dan

peringkat

BI

rate dan Inflasi

berpengaruh

positif dan

signifikan



35

Indonesia

(Studi Kasus

Pada Perusahaan

Listed di BEI)

obligasi

Variabel

Dependen:

Yield Obligasi

terhadap yield

obligasi

sedangkan PDB

dan Peringkat

Obligasi

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap yield

obligasi.

10. Isnaini

Desnitasari

(2014)

Pengaruh

Tingkat Suku

Bunga, Peringkat

Obligasi, Ukuran

Perusahaan

Dan Debt to

Equity Ratio

Terhadap Yield

to Maturity

Obligasi

Korporasi Yang

Terdaftar Di

Bursa Efek

Indonesia

Periode 2010-

2012

Variabel

Independen:

Tingkat Suku

Bunga,

Peringkat

Obligasi,

Ukuran

Perusahaan

Dan Debt to

Equity Ratio

Variabel

Dependen:

Yield To

Maturity

Tingkat suku

bunga  dan

peringkat

obligasi

memberikan

pengaruh yang

signifikan.

ukuran

perusahaan dan

DER tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap Yield

To Maturity.

11. Nisa Akmala

Sari

Mustikaningtyas

(2017)

Analisis

Pengaruh Rating,

Risiko, dan

Tingkat BI rate

Variabel

Independen:

rating sukuk,

risiko sukuk,

Rating sukuk

tidak

berpengaruh

terhadap yield
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Terhadap Yield

Sukuk (Studi

Kasus Pada

Perusahaan Yang

Menerbitkan

Sukuk di

Indonesia

Periode 2010-

2012)

dan tingkat bi

rate

Variabel

Dependen:

Yield Sukuk

sukuk. Risiko

sukuk tidak

berpengaruh

terhadap yield

sukuk korporasi.

BI rate

berpengaruh

terhadap yield

sukuk korporasi

di Indonesia.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.14 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian atas tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu

maka diilustrasikan kerangka pemikiran teoritis adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran

: Parsial
: Simultan

Nilai Sukuk
(X1)

Rating Sukuk
(X2)

Risiko Sukuk
(X3)

Yield Sukuk
(Y)

Maturitas
(X4)
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2.15 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Nilai Sukuk terhadap Last Yield Sukuk

Nilai sukuk diproksikan dengan sukuk to equity ratio yang

menunjukkan proporsi sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan

terhadap keseluruhan ekuitas perusahaan. Perusahaan yang

menerbitkan  sukuk dengan jumlah yang besar maka tingkat yield per

lot yang dibagikan semakin kecil. Tingkat yield per lot tersebut

diasumsikan seperti earning per share pada saham dimana semakin

besar outstanding sukuk maka semakin kecil yield per lot yang

diterima oleh investor.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Almara dan Harjum (2015)

ditemukan bahwa dalam periode penelitian, tingkat ketertarikan

investor akan sukuk masih sangat kecil dikarenakan masih awamnya

investor Indonesia terhadap sukuk dan mengingat mudanya umur sukuk

di Indonesia. Nilai Sukuk dalam Penelitian Almara dan Harjum (2015)

menunjukkan bahwa nilai sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap

last yield sukuk. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini

diperoleh hipotesis yaitu :

H1 : Diduga Nilai sukuk berpengaruh terhadap yield sukuk

b. Pengaruh Rating Sukuk terhadap Last Yield Sukuk

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat penerimaan yield

obligasi adalah peringkat obligasi. Investor umumnya akan

menanamkan investasinya pada efek yang memiliki rating tinggi atau
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investment grade namun rating bukan satu-satunya hal yang menjadi

pertimbangan investor untuk memilih sukuk. Menurut Santoso (2013)

obligasi berperingkat tinggi menyediakan pengembalian yang lebih

rendah dibandingkan dengan obligasi yang berperingkat rendah.

Penelitian tentang pengaruh peringkat obligasi terhadap yield

obligasi menghasilkan berbagai hasil penelitian yang berbeda-beda.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2017) dan Desnitasari

(2014) menyatakan bahwa peringkat obligasi berpengaruh signifikan

terhadap yield obligasi. Sedangkan menurut Almara dan Harjum (2017)

dan Indarsih (2013) rating sukuk tidak berpengaruh terhadap yield

sukuk. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini

diperoleh hipotesis yaitu :

H2 : Diduga Rating sukuk berpengaruh terhadap last yield sukuk

c. Pengaruh Risiko Sukuk terhadap Last Yield sukuk

Hasil (return) dan risiko (risk), dua unsur ini selalu mempunyai

hubungan yang searah, semakin tinggi risiko investasi semakin besar

peluang hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil risiko, semakin

kecil pula peluang hasil yang akan diperolehnya. Selain return investasi,

investor juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko suatu investasi

sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. Investasi pada sukuk

memberikan tingkat risiko yang kecil, karena emiten yang menerbitkan

sukuk akan menggunakan dana investasi pada proyek yang sesuai

dengan prinsip syariah dan juga lebih selektif dalam penggunaan dana
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investasi. Sehingga akan memperkecil tingkat risiko dari investasi

(Mustikaningtyas, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Almara dan Harjum (2015)

menyebutkan bahwa risiko sukuk berpengaruh sigifikan terhadap yield

sukuk. Sedangkan menurut Mustikaningtyas (2017) risiko sukuk tidak

berpengaruh signifikan terhadap yield sukuk. Berdasarkan uraian diatas,

maka dalam penelitian ini diperoleh hipotesis yaitu :

H3 : Diduga Risiko sukuk berpengaruh terhadap yield sukuk

d. Pengaruh Maturitas Terhadap Last Yield Obligasi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga

obligasi adalah tingkat maturitasnya. Karena total arus kas yang akan

diterima oleh investor bergantung pada umur investasi tersebut.

Semakin panjang waktu jatuh tempo yang ditetapkan atas suatu obligasi,

risiko yang dihadapi investor juga akan semakin tinggi karena adanya

time value of money dan adanya perkembangan kondisi makro yang

dapat berubah sewaktu-waktu (Sari dan Nyoman, 2015).

Berdasarkan hasil dari penelitian Yahya (2017) yang menunjukkan

bahwa maturitas tidak berpengaruh terhadap yield obligasi. Sedangkan

dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nyoman (2015) dan

Purwanti dan Wida (2017) menyatakan bahwa maturitas berpengaruh

positif terhadap yield obligasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam

penelitian ini diperoleh hipotesis yaitu :

H4 : Diduga Maturitas berpengaruh terhadap yield sukuk
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e. Pengaruh Nilai Sukuk, Rating Sukuk, Risiko Sukuk, dan Maturitas

terhadap Last Yield Sukuk

Tingkat yield per lot diasumsikan seperti earning per share pada

saham dimana semakin besar outstanding sukuk maka semakin kecil

yield per lot yang diterima oleh investor. Oleh karena itu nilai sukuk

yang diukur dengan sukuk to equity ratio berpengaruh negatif terhadap

last yield sukuk (Almara dan Harjum, 2015).

Aisah (2014) menyatakan bahwa obligasi berperingkat rendah akan

meningkatkan yield yang akan diberikan untuk menarik minat investor

terhadap obligasi yang memiliki peringkat rendah untuk

meminimalisasi risiko pasar, sedangkan obligasi yang memiliki

peringkat tinggi akan memberikan yield yang rendah karena penerbit

yakin bahwa obligasi tersebut dapat dilunasi dan membuat risiko pasar

menjadi rendah.

Risiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian (volatilitas)

dari hasil yang didapatkan, dimana hasil tersebut dapat mencerminkan

nilai dari suatu aset, ekuitas, atau pendapatan. Risiko sering

dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang

diterima dengan yang diekspektasi (Mustikaningtyas, 2017) .

Periode yang lama tentu memungkinkan terjadi peristiwa buruk

yang kinerja perusahaan menurun. Semakin pendek umur obligasi,

maka investor semakin tetarik karena memiliki risiko yang lebih kecil,

sehingga imbal hasil dari obligasi tersebut juga semakin kecil. Begitu
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pula sebaliknya, apabila umur obligasi semakin panjang maka risiko

dari obligasi akan semakin besar sehingga investor mengharapkan yield

obligasi yang semakin besar (Sari dan Nyoman, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diperoleh

hipotesis yaitu :

H5 : Diduga nilai sukuk, rating sukuk, risiko sukuk, dan maturitas

berpengaruh terhadap yield sukuk


