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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Investasi di pasar modal merupakan suatu alternatif investasi yang 

dianjurkan bagi masyarakat. Pasar modal menyediakan fasilitas yang 

mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak 

yang memerlukan dana (issuer). Melalui pasar modal investor dapat 

menginvestasikan dananya dengan harapan memperoleh return, sedangkan issuer 

dapat memanfaatkan dana tersebut untuk operasional ataupun ekpansi bisnisnya. 

 Menurut Faeber (2000) dalam Ikhsan, dkk (2012) menyatakan bahwa 

investor lebih memilih berinvestasi pada obligasi dibanding saham karena 2 

alasan, yaitu; 1) Volatilitas saham lebih tinggi dibanding obligasi, sehingga 

mengurangi daya tarik investasi pada saham, dan 2) Obligasi menawarkan tingkat 

pengembalian yang positif dengan pendapatan tetap (fixed income) sehingga 

obligasi lebih memberikan jaminan dibandingkan saham. (Hartutik, 2014) 

 Selain obligasi konvensional, investor mulai memilih obligasi syariah atau 

sukuk, dari berbagai jenis sekuritas yang ada, beberapa diantaranya telah 

memperoleh pengakuan dari Dewan Syariah Naional (DSN) atas kesyariahannya, 

salah satunya adalah instrumen obligasi syariah atau sukuk. Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) mendefenisikan obligasi syariah (sukuk) sebagai suatu surat     

berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan 

emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk 
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membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/ margin 

fee,  serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. (Nadjib dkk, 

2008: 342) 

 Beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa prospek dan pasar sukuk 

semakin bagus. Hal ini dikuatkan dengan adanya penerbitan surat edaran tentang 

prospektus penawaran umum obligasi dan sukuk oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Melalui surat tersebut diharapkan 

bisa meyakinkan calon penerbit sukuk karena surat edaran ini memberikan 

penegasan dan kepastian hukum diperbolehkannya emiten yang mengajukan 

pendaftran obligasi dan sukuk dalam waktu bersamaan untuk menyampaikan 

informasi penawaran tertulis dalam satu prospektus (Satriani, 2013). Sehingga 

dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong penerbitan dan 

perkembangan sukuk sebagai alternatif investasi. 

 Sukuk mengalami perkembangan yang cukup pesat. Penerbitan sukuk 

korporasi di Pasar Modal Indonesia dimulai pada tahun 2002, PT. Indosat pertama 

kali menerbitkan sukuk senilai 175 miliar yang direspon baik oleh pasar. Sejak 

saat itu, sukuk  mulai dikembangkan dalam pasar modal Indonesia dan diikuti 

sampai sekarang. Hingga tahun 2017, total nilai sukuk yang beredar yaitu 

15.740,5 miliar rupiah. Pada tahun 2009, terjadi lonjakan penerbitan emisi sukuk 

dari 29 menjadi 43. Di tahun 2009 terjadi kenaikan emisi sukuk mencapai 48%. Di 

tahun 2008 tercatat nilai sukuk 5,4 triliun di akhir tahun 2009 tercatat nilai emisi 

sukuk sebesar 7 triliun. Kenaikan sebesar 1,6 triliun ini adalah kenaikan terbesar 

dibanding tahun-tahun lain yang rata-rata kenaikannya tidak mencapai 1 triliun. 
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Keunggulan sukuk, sukuk mampu tumbuh cepat di tengah krisis finansial global 

2007. Meskipun nilai outstanding sukuk  relatif kecil dibanding obligasi 

konvensional, tetapi Pasar sukuk Indonesia mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan dari tahun ke tahunnya. 

 Investor obligasi konvensional maupun sukuk pasti memerlukan informasi 

untuk mempertimbangkan keputusan investasinya. Informasi peringkat sukuk 

bertujuan untuk menilai kualitas kredit dan kinerja dari perusahaan yang 

menerbitkan sukuk tersebut. Peringkat inilah yang menjadi alasan penting para 

investor karena dapat dimanfaatkan untuk memutuskan apakan layak dijadikan 

investasi atau tidak. 

 Fenomena peringkat obligasi maupun sukuk dapat dilihat pada kasus salah 

satu emiten (PT. Berlian Laju Tanker). Perusahaan yang bergerak dalam bidang 

transportasi ini gagal memenuhi pembayaran bunga dan cicilan imbalan enam 

surat utangnya. Pertama perusahaan gagal memenuhi pembayaran bunga obligasi 

konversi bergaransi senilai 125 juta dolar milik anak usahanya, BLT Finance 

senilai 36,632 juta dolar, yaitu redemption proceeds sebesar 33,699 juta dolar dan 

bunga obligasi sebesar 2,933 juta dolar. Selanjutnya perusahaan tersebut juga 

gagal membayar bunga obligasi konversi bergaransi sebesar 7,5 juta rupiah milik 

BLT International Corporation senilai 125 juta rupiah. Sementara empat utang 

lainnya adalah surat utang milik perseroan langsung, yaitu dua seri Sukuk Ijarah 

Berlian Laju Tanker II dan dua seri lagi adalah Obligasi Berlian Laju Tanker IV. 

Total bunga yang gagal dibayar perseroan adalah senilai 17,5 Miliar Rupiah 

(Detik, 28 Februari 2012) 
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 Gagal bayar bunga dan imbalan ijarah memaksa Pefindo untuk 

menurunkan peringkat obligasi yang gagal bayar tersebut. Diantaranya yaitu 

penurunan peringkat Obligasi IV/2009 yang dikeluarkan PT Berlain Laju Tanker 

menjadi D dari sebelumnya CCC. Penurunan peringkat juga terjadi pada Sukuk 

Ijarah II/2009 yang menjadi D dari CCC dan Obligasi III/2007 dari CCC menjadi 

D (Infobanknews.com, 2012). 

Contoh kasus lainnya terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

(AISA). Sejak anak usahanya yang bergerak di bisnis beras tersandung kasus 

pemalsuan beras, bisnis Tiga Pilar Sejahtera Food terus mengalami turbulensi. 

Perusahaan sebelumnya menyatakan akan menghentikan seluruh lini usaha beras 

dan akan melepas anak usahanya dibidang beras pada akhir 2017. Penghentian lini 

usaha beras ini mampu memberi bayangan akan besarnya potensi kerugian yang 

ditanggung perusahaan. Sebab, usaha beras menyumbang sekitar 60% terhadap 

total pendapatan usaha. 

 Oleh sebab itu, PT Pefindo menurunkan peringakat PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk (AISA) atas obligasi dan sukuk yang jatuh tempo menjadi 

CCC dari sbelumnya  BB+. Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan PT. 

Tiga Pilar Sejahtera untuk melunasi utang terkendala likuiditas yang lemah, 

sehingga rentan gagal bayar. Dalam laporan perusahaan kepada Bursa Efek 

Indonesia menujukkan, Pefindo menyematkan Peringkat CCC dari yang 

sebelumnya BB+ terhadap sukuk ijarah I tahun 2013 senilai 300 miliar rupiah 

yang akan jatuh tempo pada 5 April 2018 dan peringkat CCC juga diberikan 

kepada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food untuk obligasi I 2013 senilai 600 miliar 
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rupiah yang akan jatuh tempo pada 5 April 2018. (Katadata.co.id, 8 Februari 

2018). 

 Fenomena di atas, menunjukkan bahwa peringkat merupakan indikator 

penting ketika akan membeli obligasi maupun sukuk, karena peringkat 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban-

kewajibannya. Obligasi adalah surat utang, atau bukti dari perusahaan yang yang 

dipegang oleh investor. Artinya kualitas obligasi sangat ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan penerbit obligasi dalam membayar obligasinya pada saat 

jatuh tempo serta kemampuannya dalam membayar bunga atau kupon selama 

jangka waktu penerbitan obligasi tersebut. 

 Pemeringkat obligasi dilakukan oleh rating agencies untuk memberi 

gambaran tentang kredibilitas dan akan mempengaruhi penjualan obligasi 

(Almilia dan Devi, 2007). Perusahaan pemeringkat ini harus mendapat izin resmi 

dari regulator di industri masing-masing keuangan negara. Ada yang berdiri 

sendiri, ada pula lembaga rating internasional yang beroperasi di negara lain. Di 

Indonesia, perusahaan yang mendapat izin sebagai lembaga pemeringkat adalah 

PT Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia), Fitch Rating Indonesia yang 

merupakan lembaga rating Internasional yang membuka jaringan di Indonesia dan 

ICRA (Indonesia Credit Rating Agency).  

 Berdasarkan informasi peringkat obligasi, investor dapat mengetahui 

return yang akan diperoleh sesuai dengan resiko yang dimiliki obligasi tersebut. 

Peringkat yang diberikan oleh PT Pefindo dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 

Investment Grade (AAA, AA, A, BBB) dan Non-Investment Grade (BB, B, CCC, 
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D) Investment Grade merupakan obligasi yang berperingkat tinggi dan 

mencerminkan resiko kredit yang rendah. Sedangakan Non-Investment Grade 

merupakan obligasi yang berperingkat rendah yang mencerminkan resiko kredit 

yang tinggi. 

 Lembaga pemeringkat tersebut melakukan analisis terbaru mengenai 

kinerja obligasi atas dasar asumsi yang relatif indenpenden. Setiap laporan 

keuangan yang baru diterbitkan atau munculnya kejadian penting yang 

menyangkut perseroan serta bersifat material akan berdampak pada posisi hasil 

peringkat obligasi. Tujuan utama pemeringkat ini adalah untuk memberi informasi 

akurat mengenai kinerja keuangan, posisi bisnis industri perusahaan-perusahaan 

dalam bentuk peringkat kepada calon investor. 

 Peringkat sukuk merupakan skala resiko dari semua sukuk yang 

diperdagangkan, untuk melakukan investasi pada sukuk, selain diperlukan dana 

yang cukup, pemilik modal juga memerlukan pengetahuan yang cukup tentang 

sukuk dan diikuti dengan naluri bisnis yang baik untuk bisa menganalisis atau 

memperkirakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi investasi pada obligasi 

ataupun sukuk. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor akuntansi dan non 

akuntansi. Faktor akuntansi seperti likuiditas, profitabilitas, bagi hasil, leverage, 

growth, size dan produktifitas. Sedangkan faktor non akuntansi seperti maturity, 

secure, reputasi auditor, dan kepemilikan manajerial. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan sinyal bahwa perusahaan memiliki 

laba yang besar dalam mengelola usahanya, hal tersebut dapat membuat 
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perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya maupun 

kewajiban jangka panjangnya, sehinggga dapat meningkatkan peringkat obligasi 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Arisanti dkk (2014) menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi 

syariah sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartutik (2104) 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk.  

Selanjutnya faktor akuntansi dalam penelitian ini adalah likuiditas. Nilai 

likuiditas yang tinggi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya semakin baik dan 

kemungkinan perusahaan tersebut juga dapat melunasi hutang jangka panjangnya 

dengan baik sehingga dapat menaikkan peringkat obligasi perusahaan. Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Arisanti dkk (2014) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Magreta dan Popy (2009) likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat sukuk. 

 Faktor akuntansi selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

produktivitas. Produktivitas merupakan alat untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Produktivitas 

yang tinggi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan cenderung mampu 

menghasilkan laba yang tinggi, dengan laba yang tinggi tersebut perusahaan lebih 

mampu untuk memenuhi segala kewajibannya dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan peringkat obligasi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Magreta dan Popy (2009) menyatakan bahwa produktivitas berpengaruh terhadap 
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peringkat sukuk. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mafudi dan Putri (2012). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hartutik (2015) menyatakan bahwa produktivitas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

  Faktor akuntansi selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bagi hasil/kupon. Kupon obligasi menunjukkan pendapatan bunga yang akan 

diperoleh oleh pemegang obligasi dari perusahaan penerbit obligasi (emiten) 

selama umur obligasi (Tandelilin, 2001: 136) dalam Nisa’ (2015). Sedangkan bagi 

hasil merupakan imbalan yang dibayarkan oleh emiten atas investasi sukuk. Pada 

penelitian Arisanti (2013) menyebutkan bahwa bagi hasil/fee berpengaruh secara 

simultan terhadap prediksi peringkat obligasi syariah. Sedangkan menurut 

penelitian Rustiyanti (2016) bagi hasil/fee tidak berpengaruh terhadap pada 

peringkat sukuk. 

 Selain faktor akuntansi, variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel non akuntansi, diantaranya maturity (jatuh tempo) dan secure 

(jaminan). Jatuh tempo sukuk merupakan tanggal dimana pemegang sukuk akan 

mendapatkan nilai nominal dari sukuk yang dimilikinya. Sukuk dengan umur 

jatuh tempo yang lebih pendek dapat memberikan sinyal positif karena memiliki 

risiko yang lebih kecil dibandingkan sukuk yang memiliki umur sukuk yang lebih 

lama sehingga dapat menaikkan peringkat sukuk perusahaan. Menurut penelitian 

Arisanti dkk (2014) menyatakan bahwa maturity berpengaruh terhadap peringkat 

sukuk. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sudaryanti (2011) yang menyatakan 

bahwa maturity tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 
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 Faktor non akuntansi selanjutnya adalah secure (jaminan). Secure 

merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman 

apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Sukuk yang 

dijamin suatu perusahaan juga dapat memberikan sinyal positif karena sukuk yang 

memiliki jaminan baik berupa aset khusus maupun aset lainnya dirasa lebih aman 

dan cenderung akan diminati banyak investor dibanding obligasi tanpa jaminan 

apapun sehingga hal tersbut dapat meningkatkan peringkat sukuk perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arisanti dkk (2014) menyatakan bahwa secure 

berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Akan tetapi, menurut penelitian 

Sudaryanti (2012) secure tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

  Beragamnya perbedaan hasil penelitian di atas, menjadi latar belakang 

untuk dilakukannya penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap peringkat sukuk. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas, likuiditas, produktivitas, bagi hasil, maturity dan secure. 

Penggunaan variabel tersebut dikarenakan memiliki pengaruh langsung terhadap 

peringkat sukuk, serta pada penelitian sebelumnya juga masih terdapat perbedaan 

hasil sehingga memotivasi penulis untuk mengambil variabel-variabel tersebut. 

Kriteria pengambilan sampel berasal dari semua perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di peringkat oleh PT PEFINDO.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil 

judul “PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, PRODUKTIVITAS, 

BAGI HASIL, MATURITY DAN SECURE TERHADAP PERINGKAT 
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SUKUK (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2015-2017)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Latar belakang masalah di atas, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang 

menjadi pokok masalah yang dibahas pada penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertnyaan berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peringkat? 

3. Apakah produktivitas berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk? 

4. Apakah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk? 

5. Apakah maturity berpengaruh signifikan terhadap peringkat? 

6. Apakah secure berpengaruh signifikan terhadap peringkat?    

7. Apakah profitabilitas, likuiditas, produktivitas, bagi hasil, maturity, dan secure 

mempengaruhi peringkat sukuk secara simultan? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menjelaskan dan menguji apakah profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. 

2. Untuk menjelaskan dan menguji apakah likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. 
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3. Untuk menjelaskan dan menguji apakah produktivitas berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. 

4. Untuk menjelaskan dan menguji apakah bagi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. 

5. Untuk menjelaskan dan menguji apakah maturity berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. 

6. Untuk menjelaskan dan menguji apakah secure berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. 

7. Untuk menjelaskan dan menguji apakah profitabilitas, likuiditas, 

produktivitas, bagi hasil, maturity dan secure berpengaruh secara simultan 

terhadap peringkat sukuk. 

1.3.2.  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi manfaat dari 

berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis. 

1.3.2.1. Secara Teoritis 

 a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pada ilmu 

pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun 

referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi. 

1.3.2.2. Secara Praktis 

 a. Bagi Perusahaan 

  Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut sehingga 
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sukuk yang diterbitkan dapat terus bertahan dan bersaing di pasar 

modal Indonesia. 

 b. Bagi Investor 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

investor dalam mengambil keputusan melakukan investasi pada sukuk 

untuk menghindari default risk. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan  

gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini menguraikan tentang landasan teori, defenisi dan 

penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

dalam kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

variable penelitian dan defenisi operasional, instrument penelitian 

serta pengujian hipotesis. 
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BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

data yang telah diperoleh. 

BAB V : PENUTUP 

   Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dan saran serta hasil 

penelitian.  


