
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli 

efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.”
1
 

Saat ini, pelaksanaan kegiatan bursa efek di Indonesia hanya di 

lakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan hasil 

penggabungan usaha dari PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan PT Bursa 

Efek Surabaya (BES) pada 2007. Dengan demikian di Indonesia hanya ada 

satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia. Bursa efek Indonesia mulai 

beroperasi pada 1 desember 2007. 

Dalam arti sempit pengertian pasar merupakan tempat para penjual 

dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan 

penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi 

tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan tersebut disebut pasar. Namun, 

dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi 

antara pembeli dan penjual, dimana pembeli dan penjual tidak harus 
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bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, tetapi dapat dilakukan 

melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika.
2
 

Pasar modal secara umum dapat diidentikkan dengan sebuah 

tempat dimana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki 

kelebihan modal (investor). Dengan orang yang membutuhkan modal 

(issuer) untuk mengembankan investasi. Dalam UU No 8 tahun 1995, 

pasar modal didefinisikan sebagai kegiaan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.
3
 

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan 

prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-

hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. 

Penerapan prinsip-prinsip syariah melekat pada instrumen atau surat 

berharga atau efek yang diperjualbelikan (efek syariah) dan cara 

bertransaksinya sebagaimana diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga tidak 

memerlukan bursa efek terpisah.
4
 

Dalam Pasar Modal Syariah, efek yang dapat diperdagangkan 

harus merupakan efek syariah yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh 

emiten dimana pengelolaan perusahaannya, dan cara penerbitan (emisi) 
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efeknya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
5
Di Bursa Efek Indonesia, 

saham atau obligasi yang diterbitkan memiliki klasifikasi berdasarkan 

aspek kesyarihannya yang dapat dilihat pada Daftar Efek Syariah (DES).
6
 

Instrumen atau surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek 

syariah berbentuk penyertaan modal (kepemilikan atau saham) dan sukuk. 

Saham dapat di definisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau 

pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
7
 

Kemudian obligasi/ obligasi syariah yang kini dikenal dengan nama sukuk. 

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari 

istilah obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi 

merupakan bentuk jamak dari kata ”sakk” dalam bahasa Arab yang berarti 

sertifikat atau bukti kepemilikan.
8
 

Sama halnya dengan obligasi konvensional, seorang investor yang 

akan berinvestasi pada sukuk pasti akan memperhatikan peringkat dari 

sukuk tersebut. Peringkat sukuk sangat membantu para investor yang ingin 

berinvestasi dalam bentuk obligasi, sehingga investor akan mengetahui 

return yang diperoleh beserta risiko yang ditanggung. Peringkat sukuk 

diberikan oleh agen pemeringkat yang independen, obyektif dan dapat 

dipercaya. Pemeringkatan efek ini dilakukan dengan menggunakan banyak 

faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah dengan rasio keuangan 
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yang dapat diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

setiap tahunnya.
9
 

Peringkat sukuk merupakan indikator ketepatwaktuan pembayaran 

pokok utang dan bagi hasil obligasi syariah, yaitu mencerminkan skala 

risiko dari semua obligasi syariah yang diperdagangkan.
10

Tujuan dari 

pemeringkatan ini adalah untuk memberikan pendapat (independen, 

objektif, dan jujur) mengenai risiko suatu efek utang. 

Namun, beberapa literatur menyatakan pemeringkatan obligasi 

yang dilakukan oleh agen pemeringkat tidak selalu akurat. Chan dan 

Jegadeesh menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa pemeringkatan 

obligasi yang dikeluarkan oleh agen pemeringkat tersebut bias karena agen 

Moody’s dan Standard & Poor’s tidak melakukan monitor terhadap kinerja 

perusahaan dari hari ke hari. Sedangkan menurut Kerwer menyatakan 

bahwa setelah proses penetapan peringkat yang dilakukan oleh agen dan 

ternyata hasilnya tersebut tidak disetujui oleh oleh pihak eksekutif 

perusahaan, maka pihak eksekutif perusahaan tersebut menyediakan 

informasi tambahan untuk dapat meminta agen agar merevisi kembali 

keputusan pemeringkatan semula.
11

 

Beberapa pernyataan tersebut diatas memunculan pertanyan 

apakah pemeringkatan obligasi atau sukuk yang dilakukan oleh agen 
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pemeringkatan obligasi indonesia sudah tepat dan akurat. Menurut 

bringham dan davies, agen pemeringkat dalam menentukan peringkat 

suatu obligasi dipengaruhi oleh beberapa kriteria diantaranya berbagai 

rasio keuangan, morgage provision, singkin fund, maturity. Agen 

pemeringkatan tidak menyebutkan lebih lanjut bagaimana laporan 

keuangan dapat digunakan dalam menentukn peringkat obligasi. Hal ini 

yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

pemeringkatan sukuk dengan menggunakan rasio keuangan yang 

didasarkan pada laporan keuangan perusahaan, dengan anggapan bahwa 

laporan keuangan perusahaan lebih menggambarkan kondisi perusahaan.    

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan 

dalam mempengaruhi peringkat sukuk atau peringkat obligasi. Menurut 

Lidiya Maliya (2015) di dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Peringkat Sukuk”, didapatkan hasil bahwa rasio 

likuiditas dan rasio solvabilitas berpengaruh terhadap peringkat 

sukuk,sedangkan rasio produktivitas dan rasio profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Sedangkan menurut penelitian 

fenny dkk (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, Dan Solvabilitas Terhadap Peringkat Obligasi Syariah Pada 

Perusahaan Yang Menerbitkan Obligasi Syariah Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2016” menyatakan rasio likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi, sedangkan rasio profabilitas dan rasio 

solvabilitas berpengaruh. Dalam penelitian Ratna Puji Astuti (2017) 
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dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Produktivitas, Profitabilitas, Terhadap 

Peringkat Sukuk” menyatakan rasio likuiditas, rasio produktivitas, dan 

rasio profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Rasio likuiditas 

dan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk, 

sedangkan rasio poduktifitas dan rasio solvabilitas berpengaruh terhadap 

peringkat sukuk hal ini dinyatakan dalam penelitian Endah Winanti dkk 

(2017) yang berjudul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Produktivitas, 

Rasio Profitabilitas, Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Peringkat Sukuk”.  

Analisis rasio mampu menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel yang bersangkutan sehingga dapat digunakan untuk menilai suatu 

kondisi keuangan dan dapat dipakai sebagai dasar perbandingan dari 

waktu ke waktu. Ada beberapa ukuran kinerja keuangan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, dimana masing-masing rasio digunakan 

untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap peringkat sukuk. Variabel 

kinerja keuangan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Return On Assets, adalah rasio yang mencerminkan seberapa besar 

return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditnamkan dalam 

bentuk aset.
12

 

2. Debt To Equity Ratio, adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

antara utang dan ekuitas perusahaan.
13
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Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud melakukan 

penelitian yang sama, yaitu mengenai kemampun rasio keuangan dalam 

memprediksi peringkat sukuk. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh 

Return On Assets (ROA), Dan Debt To Equity Ratio (DER)Terhadap 

Peringkat Sukuk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Tahun 2013-2017. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan, maka penelitian ini difokuskan pada pengaruh Return 

On Assets(ROA)dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap peringkat 

sukuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017. 

Subjek penelitian ini adalah sukuk yang beredar tahun 2013-2017. Periode 

laporan yang di gunakan adalah periode tahunan. Sedangkan objek 

penelitian ini adalah return on assets dan debt to equity ratio. 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah ROA, dan DER berpengaruh secara parsial terhadap peringkat 

sukuk ? 

2. Apakah ROA, dan DER berpengaruh secara simultan terhadap 

peringkat sukuk ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing 

variabel yang merupakan rasio keuangan Return On Assets (ROA), 
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dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap peringkat sukuk yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 

b. Untuk mengetahui rasio mana yang paling dominan mempengaruhi 

peringkat sukuk pada tahun 2013-2017. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat 

memberikan penjelasan teoritis lebih mendalam mengenai 

pengaruh kinerja keuangan yang terdiri dari rasio Return On Assets 

(ROA), dan Debt To Equity Ratio (DER). Dan untuk mengetahui 

rasio mana yang lebih dominan mempengaruhi peringkat sukuk 

yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia tahun pada tahun 2013-

2017. 

b. Bagi Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 

bahan informasi atau bahan dokumentasi mengenai analisis 

pengaruh kinerja keuangan yang terdiri dari rasio Return On Assets 

(ROE), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap peringkat sukuk 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut 

bagi penulis lain yang ingin membahas kembali masalah pada 

waktu yang akan datang. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar 

di situs www.idx.co.id, dan www.pefindo.com 

2. Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, 

dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau 

anggapan. Data berdasaran sumbernya terbagi 2, yaitu
14

: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung. Dengan kata lain 

data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, arsip, dan 

buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, yaitu data yang 

diperoleh dari referensi-referensi atau literatur yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalahseluruh 

perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 
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didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.
15

Kriteria yang digunakan 

untuk memilih sampel  adalah sebagai berikut:  

1. Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk) di tahun 

2013-2017 serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan yang diperingkatkan oleh PT. Pefindo dalam kurun 

waktu pengamatan 2013-2017. 

3. Perusahaan penerbit sukuk memiliki periode laporan keuangan per 

31 Desember 2013-2017 

4. Menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangan 

perusahaan.  

Tabel I.1 

Daftar Emiten Penerbit Sukuk Periode 2017 

No Perusahaan Penerbit/Kode Sukuk 

1 PT Indosat (ISAT) 

2 PT Summarecon Agung (SMRA) 

3 PT Timah (TINS) 

4 PT Angkasa Pura I (APAI) 

5 PT XL Axiata (EXCL) 

6 PT Sarana Multigriya Finansial (SMFP) 

7 Adira Finance (ADMF) 

Sumber: Data olahan Bursa Efek Indonesia dan Pefindo Ratings 

Update 
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5. Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a.  Asumsi Klasik 

  Sebelum analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk menguji hipotesis, maka model tersebut harus melalui 

pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, 

multikolinieritas dan heterokedastisitas. 

1. Uji normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki 

distribusi normal. Jika asumsi normalitas terpenuhi, maka 

uji F dan uji t menjadi valid. Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan uji kolmogrov smirnov. 

2. Uji Multikolinieritas 

 Yaitu adanya hubungan yang kuat antara variabel-

variabel independen dalam persamaan regresi, adanya 

multikolinieritas akan kesimpulan yang menerima hipotesis 

nol. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 
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tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antara sesama variabel 

independen sama dengan nol.
16

 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan : 

a) Melihat nilai variance inflatin factor (VIF) 

multikolinieritas terjadi bila nilai VIF diatas 10. 

b) Mempunyai angka toleransi kurang dari 0,1. Angka 

toleransi yang kecil sama dengan angka VIF yang besar 

(karena VIF=1/toleransi) sehingga menunjukkan adanya 

multikolinieritas. 

3. Uji heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untu menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji 

heterokedastisitas dapat diuji dengn uji rank spearmen. 

b. Uji Regresi Linear Berganda 

  Teknik analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi 

berganda adalah teknik statistik melalui koefisien parameter 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 
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analisis regresi berganda karena menggunakan 2 variabel bebas 

yaitu rasio  (ROA) dan  (DER) serta satu variabel terikat yaitu 

Peringkat Sukuk, maka model persamaan regresi linier 

bergandanya adalah:  

 Y  = a+ b1x1 +b2x2  

Keterangan :  

Y   = Peringkat sukuk   

a = Konstanta, yaitu  nilai peringkat sukuk  

jika rasio ROA dan DER = 0  

b1, b2,  = Koefisien regresi yaitu nilai peningkatan 

atau penurunan peringkat sukuk yang 

didasarkan pada ROA dan DER 

x1   = Return On Assets 

x2   = Debt To Equity Ratio 

c. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel independent 

terhadap variabel dependent. Dengan ketentuan: 

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau t hitung > t 

tabel maka terdapat pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 
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b. Jika nilai signifikansi > 0,05 atau t hitung < t 

tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 

2. Uji f 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel-

variabel independen yang digunakan dalam penelitian atau 

model ini merupakan variabel yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama. Uji F dapat 

dilakukan dengan melihat nilai signifikan F pada output uji 

anova. Dengan menggunakan ketentuan: 

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 atau f hitung > f 

tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara 

simultan terhadap variabel Y. 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 atau f hitung < f 

tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X 

secara simultan terhadap variabel Y. 

3. Kofisien determinasi  

 Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka 

menerangkan variasi variabel dependen. 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan 

komputerisasi melalui program SPSS 23.00. 
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F. Model Kerangka Konsep Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja 

keuangan yang terdiri dari rasio 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 terdiri dari 2 variabel independent, yang mana 

variabel independent (X1) adalah ROA, dan variabel independet (X2) 

adalah DER. Sedangkan variabel dependent (Y) adalah peringkat sukuk.  

G. Hipotesa Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, dapat dirumuskan hipotesis 

pada penelitian yaitu :  

Ho = Terdapat pengaruh Return On Asset(ROA) secara parsial 

terhadap Peringkat Sukuk 

H1 = Terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio(DER)secara 

parsialterhadap Peringkat Sukuk 

H2 = Terdapat pengaruh Return On Asset (ROA) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) secara simultan terhadap Peringkat Sukuk. 

H. Indikator Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut.Variabel ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel 

independent dan variabel dependent. 
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Untuk lebih jelasnya masing-masing variabel dalam penelitian ini 

di definisikan sebagai berikut: 

1) Variabel dependent 

Peringkat Sukuk adalah Indikator ketepatwaktuan 

pembayaran pokok utang dan bagi hasil obligasi syariah. 

Peringkat sukuk perusahaan berdasarkan peringkat yang 

dikeluarkan oleh PT. Pefindo secara umum terbagi menjadi 

dua yaitu investment grade (AAA, AA, BBB) dan non 

investment grade (BB, B, CCC, D). Menurut yasa 

perusahaan yang akan mengeluarkan obligasi harus 

memenuhi ketentuan dari pemerintah yaitu minimal hasil 

pemeringkatan dari lembaga pemeringkat obligasi yang 

terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan adalah sekurang-kurangnya BBB (investment 

grade).
17

 Skala yang digunakan adalah skala interval sesuai 

dengan peringkat yang di keluarkan oleh PT. Pefindo. 
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Tabel I.2 

Nilai Konversi Rating Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Rating Acuan 

 

Peringkat Skala  

AAA+ 20 

AAA 19 

AAA- 18 

AA+ 17 

AA 16 

AA- 15 

A+ 14 

A 13 

A- 12 

BBB+ 11 

BBB 10 

BBB- 9 

BB+ 8 

BB 7 

BB- 6 

B+ 5 

B 4 

B- 3 

CCC 2 

D 1 

         Sumber: www.Pefindo.com 

2) Variabel Independen 

Tabel I.3 

Definisi Variabel 

No Variabel Keterangan 

1 X1 = Return On Assets Rasio yang menceminkan seberapa 

besar return yang dihasilkan atas 

setiap rupiah uang yang ditanamkan 

dalam bentuk aset. 

3 X2= Debt to Equity 

Ratio 

Rasio yang menunjukkan 

perbandingan antara utang dan 

ekuitas perusahaan. 
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