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ABSTRAK 

Amaliya Cahyati (2018) : Pengaruh Return On Assets (ROA), Dan 

Debt To Equity Ratio (DER)Terhadap 

Peringkat Sukuk Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017 

Penelitian ini dilatarbelakangi olehperingkat sukuk merupakan salah satu 

pertimbangan para investor untuk membeli sukuk suatu perusahaan. Dikarenakan 

peringkat sukuk adalah suatu pernyataan informatif yang bisa dijadikan tolak ukur 

resiko kegagalan investasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat sukuk 

yaitu faktor keuangan perusahaan, yang dianalisis melalui rasio keuangan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh return on assets (ROA) dan debt 

to equity ratio (DER ) terhadap peringkat sukuk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah return on 

assets (ROA) dan debt to equity ratio (DER ) berpengaruh secara parsial terhadap 

peringkat sukuk ?, 2) apakah return on assets (ROA) dan debt to equity ratio (DER 

) berpengaruh secara simultan terhadap peringkat sukuk ?. 

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Metode pengambilan sampel purposive 

sampling. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah 7 

perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun, sehingga sampel yang terpilih 

sebanyak 35. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Analisis data 

menggunakan alat uji regresi linear berganda dan uji asumsi klasik yang terdiri dari 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan pengujian t dan uji f.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini dengan menggunkan standar signifikan 

0,05 dapat disimpulkan bahwa: 1) Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap peringkat sukuk. Debt To Equity Ratio (DER ) berpengaruh 

secara parsial terhadap peringkat sukuk. Hal ini terlihat dari nilai t hitung return on 

assets (ROA) sebesar -4,526 < t tabel 2,035 yang berarti H0 ditolak, dan untuk nilai 

t hitung debt to equity ratio (DER) sebesar 9,245 > t tabel 2,035 yang berarti H1 

diterima. 2) Return On Assets (ROA) dan Debt To Equity ratio (DER) berpengaruh 

secara simultan, hal ini dapat dilihat dari nilai f hitung sebesar 44,7 > nilai Ftabel 

sebesar 3,27, sehingga H2  dapat diterima. Artinya jika return on assets (ROA) dan 

debt to equity ratio (DER ) mengalami kenaikan secara bersamaan maka peringkat 

sukuk akan mengalami peningkatan.  

Kata kunci : Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan 

Peringkat Sukuk. 


