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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal (signalling theory) adalah sebuah teori yang menjelaskan 

mengenai alasan perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi 

laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar. Asimetri informasi dapat terjadi disebabkan oleh 

adanya dua kondisi ekstrem yaitu perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak 

mempengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat 

berpengaruh terhadap manajemen dan harga saham (Raharja, 2008).  

Adanya asimetri informasi ini menyebabkan pihak luar atau investor 

mengalami kekurangan informasi mengenai perusahaan sehingga investor akan 

melakukan tindakan melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah 

untuk perusahaan. Harga yang terbentuk sebagai akibat tindakan protektif dari 

investor ini membuat return saham dari perusahaan berubah-ubah sesuai dengan 

permintaan dari investor. Mengatasi hal ini perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. 

Salah satu cara untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi adalah 

dengan memberikan sinyal pada pihak luar (Linandarini, 2010). Sinyal yang 

diberikan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi dapat berupa promosi 
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atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja 

lebih baik daripada perusahaan lain di pasar modal. 

2.2. Obligasi 

 Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa 

badan hukum/perusahaan/pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan 

operasional maupun ekspansi mereka. Secara umum obligasi dapat juga diartikan 

sebagai surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan 

nilai nominal (par value) dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa 

berupa perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. 

 Menurut Arifin (2008) obligasi adalah instrumen hutang jangka panjang 

yang digunakan oleh perusahaan atau negara untuk mendapatkan sejumlah dana 

dari berbagai kelompok pemberi pinjaman. Sedangkan menurut Tandelilin (2010; 

40) obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberi pembayaran tetap 

menurut jadwal yang telah ditentukan. Obligasi itu sendiri merupakan sertifikat 

atau surat berharga yang berisi  kontrak antara investor sebagai pemberi dana 

dengan penerbitnya sebagai peminjam dana. 

 Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk 

membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Kebanyakan obligasi membayar 

bunga setiap semester pada tingkat coupon dan memiliki jatuh tempo antara 5 

sampai dengan 30 tahun dimana saat itu pemegang obligasi akan menerima 

pelunsan sesuai dengan nilai nilai pari.   
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2.3.  Obligasi Syariah (Sukuk)  

2.3.1.  Pengertian Sukuk 

 Sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab sak atau sertifikat. 

Dalam AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions) atau Akuntansi dan Auditing Organisasi untuk Instansi Keuangan 

Islam mengartikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti 

kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau 

kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu (Huda dan Heykal, 2010; 

265). Pendapat lain mengartikan sukuk sebagai sertifikat dengan nilai yang sama 

yang mewakili bagian kepemilikan sepenuhnya terhadap aset yang tangible, 

manfaat dan jasa atau (kepemilikan dari) aset dari suatu proyek atau aktivitas 

investasi khusus (Huda dan Heykal, 2010: 123).  

Pada Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002, "Obligasi syariah dapat 

didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip 

syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang 

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi 

syariah berupa bagi hasil margin/ fee, serta membayar kembali dana obligasi pada 

saat jatuh tempo." 

2.3.2.  Karakteristik Sukuk 

Obligasi syariah atau sukuk mempunyai beberapa karakteristik 

diantaranya :  

1) Obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasar kepada 

tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya.  
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2) Sistem pengawasannya selain diawasi oleh wali amanat maka mekanisme 

obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (di bawah 

Majelis Ulama Indonesia) sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari 

masa penerbitan obligasi tersebut.  

3) Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan 

penerbit obligasi harus terhindar dari unsur nonhalal.  

2.3.3.  Mekanisme Sukuk 

Secara umum, ketentuan mekanisme mengenai sukuk sebagai berikut.  

1) Sukuk haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan 

pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil atau revenue 

sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo.  

2) Sukuk mudharabah yang diterbitkan harus berdasarkan pada bentuk 

pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya serta 

pendapatan yang diterima harus bersih dari unsur nonhalal.  

3) Nisbah (rasio bagi hasil) harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum 

penerbitan obligasi tersebut.  

4) Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan 

ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara 

keseluruhan.  
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5) Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 

atau oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI.  

6) Apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian atau melanggar 

syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus 

dibuat surat pengakuan utang.  

7) Apabila emiten berbuat kelalaian atau cedera janji maka pihak investor dapat 

menarik dananya.  

8) Hak kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dipindahtangankan 

kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad perjanjian.  

2.3.4.  Jenis-Jenis Sukuk 

Berdasarkan jenis akadnya, sukuk dibedakan menjadi enam macam 

sebagai berikut:  

1) Sukuk Murabahah  

Sukuk Murabahah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang 

menggunakan akad murabahah. Sukuk murabahah di perdagangkan di pasar. 

Sukuk murabahah dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad 

pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh 

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

pihak mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk 

berupa bagi hasil marjin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk 

pada saat jatuh tempo (Ryandono, 2008: 356). 
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2) Sukuk Mudharabah  

Sukuk Mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang 

menggunakan sistem akad mudharabah. Sukuk Mudharabah dapat juga 

didefinisikan sebagai suatau surat berharga berisi akad pembiyaan berdasarkan 

pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah 

atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk 

membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil 

pengelolahan dana yang telah disetorkan oleh pemilik dana serta dibayar 

kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo (Ryandono, 2008: 357). 

3) Sukuk Musyarakah  

Sukuk Musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang 

menggunakan akad musyarakah. Sukuk Musyarakah dapat juga didefinisikan 

sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip yang 

dikeluarkan oleh perusahaan (emiten) pemerintahan atau institusi lainnya yang 

mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan 

kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengelolaan dana 

kontribusi dari pihak-pihak yang berakad serta dibayar kembali dana pokok 

pada saat jatuh tempo (Ryandono, 2008: 358) 

4) Sukuk Salam  

Sukuk salam adalah surat berharga yang berisi akad pembiyaan yang 

menggunakan akad salam. Sukuk salam dapat juga diartikan sebagai surat 

berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkannya untuk membayar 
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pendapatan kepada pemegang sukuk. Biasanya berupa bagi hasil dari marjin 

keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo 

(Ryandono, 2008: 358-359). 

5) Sukuk Istishna‟ 

Sukuk istishna‟ adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan 

dana untuk memproduksi suatu barang, sehingga pemegang sukuk menjadi 

pemilik barang. Sukuk Istishna hampir sama dengan sukuk salam hanya saja 

berbeda dari segi pembayaran prinsipal, yaitu pada akad salam uang tidak 

boleh diakhirkan sedangkan pada istishna‟ dibolehkan (deferred price). 

Istishna secara bahasa berarti minta dibuatkan suatu barang atau minta 

dibangunkansuatu bangunan. Pembeli produk yang akan dibuat terlebih dulu 

oleh penjual, bahan berasal dari penjual sesuai spesifikasi dan harga 

kesepakatan. Maka laba dari akad ini adalah kerja pembuatan barang (Trisilo, 

2014: 29). 

6) Sukuk Ijarah  

Sukuk ijarah adalah pembiyaan yang menggunakan akad ijarah. Sukuk ijarah 

dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan 

berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten) 

pemerintahan atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang 

mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk 

berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan aset serta dibayar kembali dana 

pokok sukuk pada saat jatuh tempo (Ryandono, 2008: 360).  
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Berdasarkan deskripsi fatwa AAOIFI dari segi obyek akad, terdapat tiga 

jenis sukuk ijarah. Pertama, sukuk ijarah Milkiyah al-A’yan al-Mu’jarah atau 

certificates of ownership in leased assets. Sukuk ijarah Milkiyah al-A’yan al-

Mu’jarah yaitu sukuk ijarah yang melambangkan kepemilikan atas aset yang 

bertujuan untuk disewakan (investor adalah pemilik atas aset dan tentu saja 

berikut manfaatnya). Contohnya : Investor membeli mesin pabrik kemudian 

disewakan kepada pemesan. Jenis sukuk ijarah kedua adalah Sukuk ijarah Manafi’ 

al-A’yan al-Musta’jarah atau Certificates of ownership of usufructs of existing 

assets, yaitu sukuk ijarah yang melambangkan kepemilikan atas manfaat dari aset 

(bukan wujud aset). Contohnya : Investor menyewa pesawat terbang, kemudian 

disewakan lagi kepada maskapai penerbangan. Jenis sukuk yang ketiga adalah 

sukuk ijarah Milkiyah al-A’mal al-Mujarah atau Certificates of ownership of 

services of a specified supplier. Contoh : jasa cleaning service sebuah rumah sakit 

selama jangka waktu tertentu, pelayanan perbaikan sistem pendingin ruangan dan 

lift, perusahaan penerbangan, kapal laut, computer, penyulingan minyak (Trisilo, 

2014: 26). 

2.3.5.  Syarat Penerbitan Sukuk 

  Adapun beberapa syarat penerbitan sukuk menurut Susanto (2009), yaitu:  

1). Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan 

subtansi Fatwa No.:20/DSN-MUI/IV/2001. 

2). Peringkat investment grade: (1) memiliki fundamental usaha yang kuat; (2) 

keuangan yang kuat; (3) memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. 
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3). Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic 

Index/JII. 

2.3.6. Keistimewaan Sukuk  

Dengan mengamati berbagai sifat umum mengenai sukuk, dapat dilihat 

bahwa sukuk memiliki kualitas yang sama dengan semua pasar lain yang 

berorientasi aset keuangan konvensional, termasuk hal-hal berikut: 

Tabel 2.1 
Keistimewaan Sukuk 

 

Dapat diperdagangkan 

Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang 

jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis dan juga 

dapat diperdagangkan pada harga pasar.  

Dapat diperingkat 

Sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh Agen 

Pemberi Peringkat regional dan internasional.  

Dapat ditambah 

Sebagai tambahan terhadap aset utama atau 

kegiatan bisnis, sukuk dapat dijamin dengan bentuk 

kolateral berlandaskan syariah lainnya.  

Fleksibelitas hukum 

Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara 

nasional dan global dengan pajak yang berbeda  

Dapat ditebus 

Struktur sukuk diperbolehkan untuk kemungkinan 

penebusan.  

Sumber: Data Olahan, 2018 
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Keistemewaan lain yang ada pada sukuk dalam referensi yang berbeda adalah:  

1) Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang 

kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain.  

2) Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo 

dijamin oleh Pemerintah.  

3) Dapat diperjual belikan di pasar sekunder.  

4) Memungkinkan diperolehnya tambahan pengahasilan berupa margin (capital 

again).  

5) Aman dan terbebas dari riba (unsury), gharar (uncertainty), dan maysir 

(gambling).  

6) Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam.  

2.3.7. Resiko Sukuk 

1) Secara umum, risiko pada sukuk mirip dengan risiko obligasi konvensional 

karena keduanya merupakan instrumen pada pasar modal. Menurut Chartered 

Financial Analyst, risiko-risiko yang dihadapi investor sukuk sebagai berikut: 

Risiko Tingkat Pengembalian (Rate of Return Risk) Risiko tingkat 

pengembalian ada pada semua tipe sukuk dengan pengembalian tetap (fixed 

rate). Imbal hasil yang mengacu pada LIBOR atau benchmark konvensional 

lainnya membuat return pada sukuk dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada 

akad mudharabah, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan 

yang dapat naik dan turun.  

2) Risiko Kredit (Current ratioedit Risk) Risiko kredit pada sukuk ijarah 

dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran (default) atas sewa 
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underlying asset. Kecenderungan default menjadi lebih besar karena 

mekanisme penjadwalan ulang atas hutang dengan imbal hasil/suku bunga 

lebih tinggi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Risiko kredit pada sukuk 

harus dinilai secara independen khususnya jika pemberi pinjaman memiliki 

alternatif penggantian lain ketika underlying asset tidak dapat menutupi 

kerugian yang terjadi.  

3) Risiko Nilai Tukar (Foreign Exchange Rate Risk) Risiko nilai tukar dapat 

terjadi jika return atas pengelolaan underlying asset diberikan dalam mata 

uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas risiko 

tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar.  

4) Risiko Tingkat Harga (Price/Collateral Risk) Risiko tingkat harga terjadi 

ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan sukuk yang 

diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai 

underlying asset. Sukuk ijarah paling rentan menghadapi risiko ini karena aset 

yang disewakan dapat mengalami depresiasi hingga dibawah harga pasar. 

Pengelolaan yang baik atas aset menjadi faktor penting dalam menghadapi 

risiko ini.  

5) Risiko Likuiditas (Likuiditas Risk) Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat 

membuat investor sukuk menghadapi risiko likuditas. Kecenderungan 

membeli dan menahan (buy and hold) pada mayoritas investor sukuk membuat 

mekanisme transfer kepemilikan sukuk tidak efisien. Hal ini terjadi pula pada 

Sukuk Salam, dimana aset yang mewadahi kontrak merupakan komoditas 

pertanian. Sehingga perdagangan pada sekuritas tersebut menimbulkan unsur 
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spekulasi. Zero Coupon Sukuk seperti Sukuk Istisna dan Murabahah juga tidak 

dapat diperdagangkan dipasar sekunder karena mirip dengan jual beli hutang 

(bai ad-dayn) yang dilarang oleh mayoritas ulama.  

6) Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Risk) Perkembangan pasar 

yang pesat memungkinkan adanya struktur sukuk yang tidak memenuhi aspek 

syariah. Standarisasi dan perhatian atas aturan-aturan syariah pada sukuk 

dibuat dalam rangka melindungi investor muslim dari praktek-praktek yang 

prinsip-prinsip Islam.  

 

2.4. Peringkat Sukuk  

Peringkat sukuk merupakan skala risiko dari semua sukuk yang 

diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu sukuk bagi investor. 

Keamanan ini ditunjukkan dari kemampuan perusahaan dalam membayar bagi 

hasil dan pelunasan pokok pinjaman (linandarini, 2010). Sedangkan menurut 

Priyo dan Ubaidillah (2000) dalam Pertiwi (2013), peringkat sukuk dibuat untuk 

memberikan informasi kepada para investor apakah investasi mereka terutama 

dalam bentuk sukuk merupakan investasi beresiko atau tidak. 

Peringkat sukuk perusahaan ini diharapkan dapat memberikan petunjuk 

bagi investor tentang kualitas investasi sukuk yang mereka minati, sehingga dapat 

memberikan sinyal bagi investor untuk menentukan pilihannya dalam berinvestasi 

di obligasi itu sendiri agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti default 

risk. Semakin tinggi rating sukuk, maka hal tersebut menunjukkan tingginya 



26 
 

 
 

kemampuan penerbit sukuk untuk membayar utangnya. Manfaat peringkat bagi 

investor adalah sebagai berikut:  

1) Informasi resiko investasi, tujuan utama investasi adalah untuk meminimalkan 

resiko serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, dengan 

adanya pemeringkat obligasi diharapkan informasi resiko lebih jelas diketahui 

posisinya. 

2) Rekomendasi investasi, investor akan dengan mudah mengambi keputusan 

investasi berdasarkan hasil pemeringkat kinerja emiten obligasi tersebut. 

Selain memberikan manfaat bagi investor, peringkat juga memberikan 

manfaat kepada emiten diantaranya:  

1) Informasi posisi bisnis 

2) Menentukan struktur obligasi 

3) Mendukung kinerja 

4) Alat pemasaran 

5) Menjaga kepercayaan investor 

 

2.5. PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) 

PT. PEFINDO atau “PT Pemeringkat Efek Indonesia” didirikan di Jakarta 

pada tanggal 21 Desember 1993, melalui inisiatif dari OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) yang dulunya bernama BAPEPAM ( Badan Pengawas Pasar Modal), 

dan Bank Indonesia (Bank Sentral). Pada tanggal 13 Agustus 1994, PT. 

PEFINDO memperoleh izin usaha (No. 39/PM-PI/1994) dari OJK dan salah satu 

lembaga penunjang Pasar Modal Indonesia. 
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Fungsi utama PT. PEFINDO adalah untuk memberikan rating objektif, 

independen dan kredibel pada risiko kredit efek utang publik yang diterbitkan 

melalui kegiatan rating. Selain dari kegiatan penilaian, PT. PEFINDO juga terus 

memproduksi dan mempublikasikan informasi kredit yang berkaitan dengan utang 

pasar modal. Produk ini mencakup publikasi opini kredit pada perusahaan besar 

yang telah menerbitkan obligasi dan sektor yang mendasarinya. 

PT. PEFINDO juga memberikan beberapa persyaratan bagi emiten yang 

akan diperingkat, antara lain: 

1. Secara umum perusahaan beroperasi lebih dari 5 tahun, meskipun PEFINDO 

juga memberikan peringkat kinerja terhadap perusahaan yang beroperasi 

kurang dari 5 tahun. 

2. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK 

dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). 

3. Laporan keuangan yang telah diaudit terakhir tidak melampaui 180 hari dari 

tanggal penutupan pelaporan keuangan. Jika melebihi batas, maka harus 

disertai dengan pernyataan direktur, komisaris, dan akuntan publik bahwa 

laporan tersebut benar-benar merefleksikan kondisi keuangan perusahaan. 

4. Memberikan informasi dasar dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan 

oleh PEFINDO untuk melengkapi penetapan rating. 

5. Membayar biaya atas peringkat (rating). Metodologi yang digunakan 

PEFINDO dalam proses pemeringkatan untuk sektor perusahan mencakup tiga 

risiko utama penilaian, yaitu: 
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Tabel 2.2 

Arti Peringkat Sukuk Menurut PT. PEFINDO 

 

Peringkat Keterangan 

idAAA(sy) 

 

Efek utang berdasarkan prinsip syariah yang peringkatnya 

paling tinggi dan beresiko paling rendah yang didukung oleh 

kemampuan obligor yang superior relatif dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya sesuai dengan perjanjian. 

idAA(sy) 

 

Efek utang berdasarkan prinsip syariah yang memiliki kualitas 

kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh 

kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi 

kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan 

perjanjian, relatif dibanding dengan entitas Indonesia lainnya 

dan sangat kuat. 

idA(sy) 

 

Efek utang berdasarkan prinsip syariah  yang beresiko investasi 

rendah dan memiliki kemampuan dukungan obligor yang kuat 

dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban financialnya sesuai dengan perjanjian namun cukup 

peka terhadap perubahan yang merugikan. 

idBBB(sy) 

 

Efek utang berdasarkan prinsip syariah yang beresiko investasi 

cukup rendah didukung oleh kemampuan obligor yang 

memadai, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk 

memenuhi kewajiban financial jangka panjanganya sesuai 
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dengan perjanjian namun kemampuan tersebut dapat 

diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian 

yang merugikan. 

IdBB(sy) 

 

Efek utang berdasarkan prinsip syariah yang menunjukkan 

dukungan kemampuan obligor yang agak lemah relatif 

dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan 

perjanjian serta peka terhadap keadaan bisnis dan 

perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. 

idB(sy) 

 

Efek utang berdasarkan prinsip syariah yang menunjukkan 

parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun obligor 

masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

financial jangka panjangnya, namun adanya perubahan 

keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan 

memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi 

kewajiban financialnya. 

idCCC(sy) 

 

Efek utang berdasarkan prinsip syariah yang tidak mampu lagi 

memenuhi kewajiban financialnya serta hanya bergantung 

kepada perbaikan keadaan eksternal. 

idD(sy) 

 

Efek utang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha 

berdasarkan kontrak syariah. 

Peringkat dari idAA(sy) ke idB(sy) dapat dimodifikasi dengan penambahan 
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tanda plus (+) atau minus (-) untuk menunjukkan relatif kekuatan dalam 

kategori peringkat 

Sumber: Pefindo 

 

2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peringakt Sukuk 

Peringkat sukuk membantu investor dalam penilaian utang dan risiko 

default sukuk. Risiko tersebut berupa ketidakmampuan emiten dalam membayar 

dan melunasi kewajiban selama umur sukuk. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi peringkat sukuk pada penelitian ini adalah:  

2.6.1. Profitabilitas  

 Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Profitabilitas diekspektasikan secara signifikan berkaitan 

dengan rating sukuk. Profitabilitas menggambarkan kemampuan manajeman 

untuk mengontrol efektifitas pengeluaran. Alat ukur pengukuran rasio antara lain 

Gross Profit Margin, Return of Asset, Return of Equity. 

a. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) 

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan 

sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan operasi 

perussahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin 

rendah gross profit margin semakin kurang baik operasi perusahaan 

(Syamsuddin, 2009; 61). Gross profit margin dihitung dengan rumus: 
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b.  ROA (Return of Asset) 

Retur of Asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

Jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut 

berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva 

yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan 

mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. Meythi (2005) 

dalam Purwaningsih (2008) rasio ROA merupakan rasio terbaik untuk 

menjelaskan pertumbuhan laba (unsur utama rasio profitabilitas). Rasio ROA 

merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. ROA dapat dihitung dengan rumus: 

                
                   

          
 

 

c.  ROE (Return of Equity) 

 Return of Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang membandingkan 

antara laba bersih perusahaan dengan aset bersihnya (ekuitas atau modal). Rasio 

ini mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan 

dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE dapat 

dihitung dengan rumus: 
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  Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mneggunakan pengukuran ROA. Menurut Safandi (2008) dalam Aprilia (2011; 

66) semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin sendah resiko ketidakmampuan 

membayar atau default, dan semakin baik peringkat yang diberikan terhadap 

perusahaan. 

2.6.2. Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Menurut Brigham & Houston (2011:95) mendefinisikan 

likuiditas sebagai rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar 

lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Menurut Keown, 

dkk (2010:92) Terdapat dua pendekatan mengenai likuiditas perusahaan. Pertama, 

melihat aktiva-aktiva perusahaan yang relatif likuid sifatnya dan membandingkan 

dengan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Kedua, 

melihat dengan cepat apakah aktiva perusahaan yang likuid dapat diubah menjadi 

kas. 

 Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2015:71) likuiditas merupakan 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio-

rasio yang digunakan adalah: 

a) Modal Kerja Neto dengan Total Aktiva  

Modal kerja neto merupakan perbedaan antara aktiva lancar dengan kewajiban 

lancar. Modal kerja neto menunjukan secara kasar potensi cadangan kas dari 

perusahaan. Rumus rasio ini dinyatakan sebagai: 
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b) Current Ratio 

Rasio lancar (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa 

banyak aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

yang segera jatuh tempo. Rumus rasio ini dinyatakan sebagai: 

              
           

             
 

c) Quick atau Acid Test Ratio 

Rasio cepat (quick ratio) menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan nilai persediaan (inventory). Artinya nilai persediaan 

diabaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini 

dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama 

untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk 

membayar kewajibannya dibanding aktiva lancar lainnya. Rumus rasio ini 

dinyatakan sebagai: 

            
                        

             
 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pengukuran current ratio yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar 

dengan hutang lancar. Pengukuran ini dapat menggambarkan apabila perusahaan 

memiliki aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancarnya, menunjukkan 
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bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Pengukuran ini juga 

mengadopsi pengukuran yang digunakan oleh Adrian (2011). 

2.6.3. Produktivitas 

Produktivitas merupakan alat untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber dayanya. Perusahaan dengan 

tingkat produktivitas yang tinggi cenderung akan mampu menghasilkan laba yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat produktivitas yang 

rendah. Selain itu, perusahaan dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan 

mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Beberapa rasio aktivitas yang 

digunakan diantaranya adalah : 

a) Total Assets Turnover 

Total Assets Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang 

tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode atau 

kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Rumus 

dalam rasio ini adalah: 

                     
                

          
 

b) Receivable Turnover 

Receivable Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dana yang tertanam dalam piutang yang berputar pada suatu 

periode tertentu. Rumus dalam rasio ini adalah: 
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c) Average Collection Period  

Average Collection Period digunakan untuk mengukur periode rata-rata yang 

diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Jika 

menghasilkan angka yang semakin kecil menunjukan hasil yang semakin baik. 

Rumus dalam rasio ini adalah: 

                          
                               

                
 

d) Inventory Turnover 

Inventory Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang 

tertanam dalam persediaan yang berputar pada suatu periode tertentu, atau 

likuiditas dari persediaan dan tendensi adanya overstock. Rumus dalam rasio 

ini adalah: 

                   
                     

                    
 

e) Average Day’s Inventory 

Average Day’s Inventory digunakan untuk mengukur periode (hari) rata-rata 

persediaan barang dagangan yang berada di gudang perusahaan. Rumus dalam 

rasio ini adalah: 

                       
                            

                     
 

f) Working Capital Turnover 

Working Capital Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan modal kerja 

(netto) yang berputar pada suatu periode siklus kas (cash cycle) yang terdapat di 

perusahaan. Rumus dalam rasio ini adalah: 
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Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pengukuran Total Assets Turnover yang merupakan perbandingan antara 

penjualan dengan total aktiva. Pengukuran ini dapat menggambarkan seberapa 

efisien penggunaan seluruh aktiva dalam perusahaan dapat menghasilkan 

penjualan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efisien pula perusahaan dalam 

menggunakan seluruh aktivanya. Pengukuran ini mengadopsi pengukuran yang 

digunakan oleh Magreta dan Poppy (2009).  

2.6.4. Bagi Hasil 

 Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalian) dari kontrak 

investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap, besar kecilnya 

perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi 

(Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSNMUI/IX/2002). Fatwa DSN MUI 

tersebut bersumber dari Al-Qur‟an, diantaranya QS. Al-Ma‟idah [5]: 1dan QS. Al-

Isra‟ [17]: 34.  

 Penghitungan tingkat kemampuan yang diminta investor sukuk berbeda-

beda berdasarkan akadnya. Dalam sukuk ijarah emiten membayar biaya sewa 

yang tetap kepada investor, sedangkan pada sukuk mudharabah, emiten 

membayar bagi hasil investor sesuai dengan tingkat keuntungan yang dihasilkan 

(Jiwanduru dan Taufiqurrahman, 2010; 104). 

 Menurut Manan (2009) rasio atau persentase bagi hasil dapat ditetapkan 

berdasarkan komponen pendapatan (revenue sharing) atau keuntungan (profit 
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sharing). Namun berdasarkan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yang lebih 

maslahat adalah penggunan revenue sharing. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan 

secara konstan, meningkat atau menurun dengan mempertimbangkan proyeksi 

pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak. 

 Pendapatan bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan 

yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada 

investor sukuk. Bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah 

pemegang sukuk dengan pendapatan keuntungan yang dibagihasilkan yang 

jumlahnya tercaatum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten. Pembagian 

hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik. Karena 

besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emite, maka 

sukuk memberi indicative return  tertentu (Manan, 2009). 

 Dalam memilih investasi investor juga harus memperhatikan bagaimana 

konsep mengenai pembayaran bagi hasil dan fee dari sukuk yang telah 

diinvestasikan tersebut. Pembayaran bagi hasil dan fee mempunyai pengaruh 

terhadap peringkat sukuk, jika imbalan bagi hasil tepat waktu dan sesuai dengan 

kesepakatan, hal ini akan memberikan konstribusi untuk proses pemeringkat 

sukuk mencapai katageri yang lebih baik dari sebelumnya. 

2.6.5. Maturity (Jatuh Tempo) 

Maturity adalah tanggal dimana pemegang sukuk akan mendapatkan 

kembali pokok atau nilai nominal sukuk yang dimilikinya. Periode jatuh tempo 

obligasi bervariasi dari 365 hari sampai dengan diatas 10 (sepuluh) tahun. 

Obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih menarik investor 
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untuk berinvestasi obligasi, karena memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan 

dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo yang lama. Secara umum 

semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi maka semakin tinggi kupon atau 

bunganya (Susilowati dan Sumarto, 2010). 

Menurut Tendelilin (2010:42) maturity merupakan tanggal dimana 

pemegang obligasi akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar 

nilai nominalnya. Tanggal jatuh tempo tiap obligasi dan sukuk bervariasi, mulai 

dari 1 tahun sampai lebih dari 10 tahun. Setelah diterbitkan, sukuk dapat 

diperjualbelikan sampai sebelum jatuh tempo antar investor di bursa efek pada 

harga pasar yang bisa berbeda dari nili nominalnya. Menurut Ikhsan, dkk. (2012) 

menyatakan bahwa suatu obligasi atau sukuk yang mempunyai masa jatuh tempo 

yang lama akan meningkatkan risiko investasi, karena dalam periode yang cukup 

lama, kejadian buruk atau peristiwa yang menyebabkan kinerja perusahaan 

menurun bisa saja terjadi. 

2.6.6.  Secure (Jaminan) 

Tingkat resiko yang terkandung dalam sebuah sukuk dipengaruhi oleh 

secure. Secure (jaminan) merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada 

pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. 

(Yuliana, 2011). Sedangkan menurut Giri (1997) dalam Setyawati (2011) 

berpendapat bahwa utang obligasi bisa merupakan obligasi dengan jaminan atau 

obligasi tanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan yaitu obligasi yang harus disertai 

dengan jaminan aktiva tertentu, misalnya mortage bond yang dijamin dengan 

bangunan atau collateral bond yang dijamin dengan surat-surat berharga milik 
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perusahaan lain yang dimiliki. Jenis obligasi tanpa jaminan adalah junk bond, 

yaitu obligasi yang memiliki tingkat bunga sebab memiliki tingkat risiko kredit 

yang besar. Obligasi sendiri dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu obligasi yang 

dijamin dan obligasi yang tidak dijamin (debenture). Para investor lebih 

cenderung menyukai obligasi yang aman dengan jaminan karena memiliki resiko 

yang lebih kecil dibanding obligasi yang tidak dijamin (debenture). 

 

2.7. Landasan Syariah Tentang Sukuk 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 

Tentang Obligasi Syari‟ah menyebutkan bahwa pada dasarnya, semua bentuk 

muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tindakan 

Imam (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti mashlahat. 

1)  Al Qur’an 

a)  Dalam firman Allah SWT, QS. Al-Ma‟idah [5]:1 yang berbunyi: 

ُْدِ .... ق عُ بلْ ُْا بِ ف ّْ َ ُْا أ ٌ ٌَي آهَ زِ َّ َِب ال ُّ ٌ َ ب أ َ ٌ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....” 

(Q.S. Al-Ma‟idah [5]:1) 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas dan Mujahid serta lain-lainnya yang 

bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan „uqud ialah 

perjanjian-perjanjian. Ibnu Jarir meriwayatkan akan adanya kesepakatan 

mengenai makna ini. Ia mengatakan bahwa „uqud artinya apa yang biasa mereka 

cantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka menyangkut masalah hilf 

(perjanjian pakta pertahanan bersama) dan lain-lainnya. 
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Ali ibnu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan 

firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Al-

Ma‟idah:1) Yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang dihalalkan oleh Allah 

dan hal-hal yang diharamkan–Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan 

batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung dalam Al Qur‟an seluruhnya. 

 

b)  Selain itu dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Isra‟ [17]: 34 menerangkan 

bahwa janji akan dimintai pertanggung jawaban : 

ُْا  ف ّْ َ أ َّ  ۚ ُ ٍ ذَّ َشُ غَ أ ُ ل بْ َ ٰى ٌ َّ ت ُي َح سَ َْح ًَ أ َّتًِ ُِ بل ِ َلَّ ب ٍِن إِ ِ ت َ ٍ بَل الْ ُْا هَ ب َش قْ َ ََل ت َّ  

ًَُْل  ئ ْس بَى هَ ذَ كَ ِْ َع ىَّ الْ ِذ ۖ إِ ِْ عَ بلْ ِ  ب

 

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 

sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.(Q.S. Al-Isra‟ 

[17]: 34) 

Pada tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Azka (2015) pada Q.S. Al Isra‟:34 

tentang pemenuhan janji. Janji ini yakni janji yang telah kamu adakan dengan 

orang lain dan transaksi-transaksi yang telah kalian tanda tangani bersama mereka 

dalam muamalahmu. Karena sesungguhnya janji dan transaksi itu, masing-masing 

dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya. 
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c)  Firman Allah SWT., Q.S. Al-Baqarah [2]: 275: 

ُْن  ًَِّ َ ٍْطَبُى ِهَي اْلَوسِّ َرلَِك بِأ بَب َلَ ٌَقُُْهَْى إَِلَّ َكَوب ٌَقُُْم الَِّزي ٌَتََخبَّطَُُ الشَّ الَِّزٌَي ٌَأُْكلَُْى الشِّ

َِ فَبًتََِىَ  بِّ ي سَّ ِعظَةٌ هِّ ْْ بَب فََوي َجبءٍُ َه َم الشِّ َحشَّ َّ ٍَْع  أََحلَّ ّللّاُ اْلبَ َّ بَب  ٍُْع ِهْثُل الشِّ  قَبلُْْا إًََِّوب اْلبَ

لَـئَِك أَْصَحبُة الٌَّبِس ُُْن فٍَِِب َخبلُِذّىَ  ّْ ُ َهْي َعبَد فَأ َّ أَْهُشٍُ إِلَى ّللّاِ  َّ   فَلََُ َهب َسلََف 

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba
 
tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275) 

Diambil dari tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Azka (2015), Ibnu Abbas 

mengatakan bahwa orang yang memakan riba (melakukan riba) dibangkitkan pada 

hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan tercekik. Makna ayat ini dapat 

ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes 

yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan 

antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, sedangkan mereka pasti 

dimintai pertanggungjawabannya. 
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Dengan kata lain, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan 

Allah terhadap riba, lalu ia berhenti dari melakukan riba setelah sampai berita itu 

kepadanya, maka masih diperbolehkan mengambil apa yang dahulu ia lakukan 

sebelum ada larangan. Jadi, pada ayat ini jelas tentang larangan riba serta balasan 

bagi orang yang melakukan praktik riba. 

2)  Al-Hadist 

a)  Hadits Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari „Amr bin „Auf al-Muzani, Nabi 

bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perjanjian yang mengaharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; 

dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. 

b)  Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruqiuthni, dan yang lain, dari abu 

Sa‟id al-Khudri, Nabi bersabda; “Tidakboleh membahayakan (merugikan) 

diri sendiri maupun orang lain.”. 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No. Penulis Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Ike 

Arisanti, 

dkk 

(2014) 

 

Analisis Faktor 

Keuangan dan 

Non Keuangan 

yang 

Mempengaruhi 

Prediksi 

Peringkat 

Obligasi 

Syariah 

Variabel 

Independen: 

Growth, Size, 

Bagi Hasil/Fee, 

Likuiditas, 

Jaminan dan mur 

Obligasi 

Variabel 

Dependen: 

Variabel growth, 

size, bagi hasil, 

likuiditas, 

jaminan dan 

umur obligasi 

syariah secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 
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Prediksi 

Peringkat 

Obligasi Syariah 

 

terhadap prediksi 

peringkat 

obligasi syariah. 

2. Septi 

Purwanin

gsih 

(2013) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Rating Sukuk 

yang Ditinjau 

dari Faktor 

Akuntansi dan 

Non Akuntansi 

Variabel 

Independen: 

Likuiditas, 

Leverage, Secure, 

dan Maturity 

Variabel 

Dependen: 
Rating Sukuk 

Likuiditas dan  

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap Rating 

Sukuk, 

sedangkan 

Secure dan 

Maturity 

berpengaruh 

terhadap Rating 

Sukuk. 

3. Neneng 

Sudaryan

ti, dkk 

(2011) 

Analisis 

Determinan 

Peringkat 

Sukuk dan 

Peringkat 

Obligasi di 

Indonesia 

Variabel 

Independen: 

Size, Growth, 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Leverage Ratio 

dan Maturity 

Variabel 

Dependen: 

Peringkat Sukuk 

dan Peringkat 

Obligasi di 

Indonesia 

 

Semua variabel 

bebas tidak 

berpengaruh 

terhadap 

peringkat sukuk 

dan peringkat 

obligasi. 

4. Tri 

Hartutik 

(2014) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Peringkat 

Sukuk  

Variabel 

Independen : 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Aktivitas, 

Solvabilitas, 

Leverge dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Variabel 

Dependen: 

Peringkat Sukuk 

Likuiditas 

berpengaruh 

positif terhadap 

peringkat 

obligasi 

sedangakan 

profitabilitas, 

aktivitas, 

solvabilitas, 

leverage dan 

pertumbuhan 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

peringkat sukuk. 
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5. Ayu 

Rustiyant

i (2017) 

Analisis Faktor 

Keuangan dan 

Non Keuangan 

yang 

Mempengaruhi 

Peringkat 

Sukuk pada 

Perusahaan Non 

Keuangan yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Independen: 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Leverage, Bagi 

Hasil, Maturity 

dan Secure 

Variabel 

Dependen: 

Peringkat Sukuk 

Variabel 

leverage 

berpengaruh 

terhadap 

peringkat sukuk, 

sedangkan 

variabel 

likuiditas, 

profitabillitas, 

bagi hasil, 

maturity dan 

secure tidak 

berpengaruh 

terhadap 

peringkat sukuk 

Sumber: Data Olahan, 2018 

 

2.9. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan permasalahan yang telah disebut sebelumnya, penulis 

membuat model penelitian yang menjelaskan tentang kerangka pemikiran teoritis 

penelitian ini. Untuk mengetahui hubungan variabel independen dan dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, 

Produktivitas, Bagi Hasil, Maturity dan Secure Terhadap Peringkat Sukuk (Studi 

Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-

2017)”. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Independen (X) 

 

 

 

        Dependen (Y)  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan, 2018 

 

2.10. Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.10.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peringkat Sukuk 

 Menurut Brotman dan Boustita et al dalam Widowati (2013), semakin 

tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rendah resiko 

ketidakmampuan membayar kewajiban atau default. Teori tersebut sejalan dengan 

penelitian Arisanti (2014), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap peringkat sukuk. Profitabilitas memberikan gambaran sejauh manakah 

keefektifan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi 

Profitabilitas (X1) 

Likuiditas (X2) 

Produktivitas (X3) 

Peringkat Sukuk (Y) 

Bagi Hasil (X4) 

Secure (X6) 

Maturity (X5) 
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rasio profitabilitas maka perusahaan dinilai semakin efektif dalam menghasilkan 

laba, sehingga kemampuan perusahaan dalam melunasi pokok pinjaman dan 

membayar bunga semakin baik dan peringkat obligasinya akan tinggi. Semakin 

tinggi peringkat obligasi memberikan sinyal bahwa probabilitas resiko kegagalan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibananya semakin rendah. Dari teori dan 

beberapa penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 :  Diduga Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

sukuk  

 

2.10.2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Peringkat Sukuk 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Semakin tinggi tingkat rasio perusahaan, maka semakin tinggi 

tingkat likuiditas perusahaan tersebut (Aprilia, 2011). Tingkat likuiditas dapat 

menjadi faktor penting dalam peringkat sukuk, karena dengan likuiditas yang 

tinggi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki kemampuan 

memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik, dan kemungkinan juga dapat 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya juga dengan baik. Dalam penelitian yang 

dilakukan Adrian (2011) menemukan pengaruh yang signifikan antara likuiditas 

dengan peringkat obligasi. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada 

waktunya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan mempunyai 

aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancarnya (Magreta dan Poppy, 2009). 

Artinya jika likuiditas sebuah perusahaan tinggi, maka peringkat obligasi 
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perusahaan tersebut juga akan meningkat, karena sebuah perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik kemungkinan juga akan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan baik. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebaga berikut: 

H2 :  Diduga Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk  

 

2.10.3. Pengaruh Produktivitas Terhadap Peringkat Sukuk 

 Produktivitas merupakan alat untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber dayanya. Perusahaan dengan 

tingkat produktivitas yang tinggi dapat memberikan sinyal yang baik bagi 

investor, karena perusahaan cenderung mampu menghasilkan laba yang lebih 

tinggi sehingga perusahaan lebih mampu untuk memenuhi segala kewajibannya 

pada para investor dengan baik dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat 

produktivitas yang rendah. Dengan pembayaran dividen yang tinggi dan bunga 

tepat pada waktunya, memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan 

investasi pada perusahaannya (linandarini, 2010). Apabila suatu perusahaan 

memiliki rasio produktivitas yang tinggi, maka hal ini dapat memberikan sinyal 

bahwa akan semakin efisien pula penggunaan keseluruhan aktiva dalam 

menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan peringkat obligasi 

perusahaan (Yuliana dkk, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Raharja dan Sari (2008) menyatakan 

bahwa rasio produktivitas secara siginifikan berpengaruh positif terhadap credit 

rating. Hal tersebut sama seperti hasil penelitian dari Kilapong dan Setiawati 
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(2011) yang menyatakan bahwa produktivitas berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Dengan demikian, produktivitas yang tinggi akan meningkatkan laba 

perusahaan yang kemudian bisa berdampak terhadap naiknya peringkat obligasi 

perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan 

hipotesis sebaga berikut: 

H3 :  Diduga Produktivitas berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

sukuk  

 

2.10.4. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Peringkat Sukuk 

 Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalian) dari kontrak 

investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap, besar kecilnya 

perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi 

(Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSNMUI/IX/2002). 

 Dalam memilih investasi investor juga harus memperhatikan bagaimana 

konsep mengenai pembayaran bagi hasil dan fee dari sukuk yang telah 

diinvestasikan tersebut. Pembayaran bagi hasil dan fee mempunyai pengaruh 

terhadap peringkat sukuk, jika imbalan bagi hasil tepat waktu dan sesuai dengan 

kesepakatan, hal ini akan memberikan konstribusi untuk proses pemeringkat 

sukuk mencapai katageri yang lebih baik dari sebelumnya. 

Berdasar penelitian Nisa‟ (2015) menyatakan kupon berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi. Pada penelitian Arisanti dkk (2013) menyebutkan 

bahwa bagi hasil/fee berpengaruh secara simultan terhadap prediksi peringkat 
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obligasi syariah. Berdasar teori dan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini 

sebagai berikut : 

H4 : Diduga Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk  

 

2.10.5. Pengaruh Maturity (Jatuh Tempo)  Terhadap Peringkat Sukuk 

 Umur sukuk adalah tanggal dimana pemegang sukuk akan mendapatkan 

kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo 

sukuk bervariasi dari 365 hari sampai dengan diatas 10 (sepuluh) tahun. Sukuk 

yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, 

sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan sukuk yang 

memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. 

Menurut Andry (2005) dalam Widowati (2013) obligasi dengan umur 

obligasi yang lebih pendek dapat memberikan sinyal baik bagi investor karena 

mempunyai risiko yang lebih kecil, sehingga dapat menaikkan rating obligasi 

suatu perusahaan daripada perusahaan yang menggunakan umur obligasi lebih 

lama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Diamonds (Ikhsan dkk., 2012) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan non-monotonik antara struktur umur 

obligasi dan kualitas kredit untuk perusahaan yang tercantum dalam peringkat 

obligasi. Investor tidak menyukai umur obligasi yang panjang karena risiko yang 

akan didapat juga semakin besar. 

Dengan demikian, perusahaan yang menerbitkan sukuk dengan 

memberikan umur jatuh tempo yang lebih pendek akan menarik minat investor 

karena mempunyai default risk yang lebih kecil, yang kemudian bisa berdampak 
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pada naiknya peringkat sukuk perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dapat dikembangkan hipotesis sebaga berikut: 

H5 : Diduga Maturity (jatuh tempo) berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat sukuk  

 

2.10.6. Pengaruh Secure (Jaminan) Terhadap Peringkat Sukuk 

 Tingkat risiko yang terkandung dalam sebuah sukuk dipengaruhi oleh 

jaminan. Secure (jaminan) merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan 

kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman 

tersebut (Yuliana, 2011). Secure yang ada pada obligasi dapat menarik investor 

untuk berinvestasi sukuk. Hal tersebut dapat meyakinkan investor jika perusahaan 

mengalami gagal bayar sukuk. Secure sukuk dapat berupa asset perusahaan. 

Investor akan lebih memilih sukuk dengan jaminan dibanding obligasi tanpa 

jaminan karena sukuk dengan jaminan memberikan tingkat risiko lebih kecil dan 

peringkat sukuk yang lebih baik. 

Aset perusahaan yang dijaminkan untuk sukuk, maka rating sukuk pun 

akan membaik sehingga sukuk tersebut dapat dikategorikan aman. Begitu juga 

dengan sukuk yang dijamin dengan aset yang bernilai tinggi, maka rating sukuk 

akan semakin baik (Joseph, 2002 dalam Yuliana, 2011). Sedangkan menurut 

Magreta dan Poppy (2009) menyatakan bahwa investor akan lebih menyukai 

sukuk yang dijamin dibanding sukuk yang tidak dijamin. Sama halnya yang 

dinyatakan oleh Pertiwi (2013), bahwa jaminan berpengaruh terhadap peringkat 

sukuk. Dengan demikian, apabila perusahaan yang menerbitkan sukuk tersebut 
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memberikan jaminan baik berupa asset maupun yang lainnya, maka hal tersebut 

akan memberikan sinyal positif kepada investor untuk berinvestasi sukuk pada 

suatu perusahaan dan berdampak pada naiknya peringkat sukuk perusahaan 

tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebaga 

berikut: 

H6 : Diduga Secure (jaminan) berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

sukuk  

 

2.10.7. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Produktivitas, Bagi Hasil, 

Maturity dan Secure Terhadap Peringkat Sukuk 

 Peringkat sukuk dapat dipengaruhi beberapa hal termasuk faktor akuntansi 

dan non akuntansi. Faktor akuntansi yang di pakai untuk mengukur peringkat 

sukuk adalah profitabilitas, likuiditas, produktivitas dan bagi hasil. Sedangkan 

faktor non akuntansi adalah maturity dan secure. Penelitian ini akan menguji 

kembali faktor-faktor akuntansi dan non akuntansi yang mempengaruhi peringkat 

sukuk pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan variabel 

independennya meliputi faktor akuntansi dan non akuntansi. Variabel-variabel 

tersebut diambil karena pada penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda-

beda. Keenam variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penelitian sehingga hipotesis alternatif yang dihasilkan adalah: 

H7 : Diduga Profitabilitas, Likuiditas, Produktivitas, Bagi Hasil, Maturity 

dan Secure bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

sukuk 


