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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu produk syariah yang mulai digemari oleh para investor adalah 

Sukuk. Sukuk merupakan suatu surat beharga 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 (DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002). 

Obligasi syariah atau sering disebut juga sukuk sudah dikenal dalam 

Islam sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam 

konteks perdagangan internasional. Kata sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu 

shukuk bentuk jamak dari kata shakk, yang dalam peristilahan ekonomi berarti 

legal instrument, deed, atau check. Secara istilah sukuk didefinisikan sebagai 

surat beharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

(Muhammad Nafik HR, 2009:246). 

Peringkat obligasi menyatakan skala risiko atau tingkat keamanan suatu 

obligasi yang diterbitkan serta memberikan pernyataan yang informatif dan 

memberikan sinyal tentang probabilitas kegagalan hutang suatu perusahaan. 

Keamanan suatu obligasi ditunjukkan oleh kemampuan suatu perusahaan dalam 

membayar bunga dan melunasi pokok pinjaman sehingga pemodal mendapatkan 

informasi mengenai peringkat obligasi dengan menggunakan jasa agen 

pemeringkat obligasi tersebut. Pemeringkatan menjadi hal yang wajib bagi setiap 
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obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan pada penawaran umum Tandelilin 

(2010:250). Peringkat yang diberikan merupakan salah satu acuan dari investor  

ketika  akan  memutuskan untuk  membeli suatu obligasi Amalia (2013). 

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 sukuk, sehingga investor akan mengetahui  return yang diperoleh beserta 

resiko yang ditanggung. Peringkat sukuk diberikan oleh agen pemeringkat yang 

independen, obyektif dan dapat dipercaya. (Aprilia. S, 2011) menyatakan bahwa 

agen pemeringkat yang terbesar dan terkenal di dunia adalah Moody’s dan 

Standard & Poor’s. Sedangkan agen pemeringkat di indonesia antara lain PT. 

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan PT. Kasnic Kredit Rating Indonesia. 

Pemeringkatan efek ini dilakukan dengan menggunakan banyak faktor yang 

mempengaruhi, salah satunya adalah dengan rasio keuangan yang dapat diperoleh 

dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan setiap tahunnya. 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mewajibkan setiap obligasi sukuk yang 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diperingkat oleh lembaga pemeringkat. 

Lembaga pemeringkat menggunakan suatu sistem dalam menulis kelas huruf yang 

menentukan kualitas dari obligasi perusahaan. Salah satu lembaga pemeringkat 

obligasi atau sukuk di Indonesia adalah PT. PEFINDO. Secara umum  peringkat 

obligasi atau sukuk dibagi menjadi dua kategori yaitu investment grade (AAA, 

AA, A dan BBB) dan non investment grade (BB, B, CCC dan D). Investment 

grade merupakan kategori peringkat suatu  perusahaan atau negara yang dianggap 
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mampu untuk melunasi kewajiban utangnya. Non investment grade adalah 

kategori perusahaan yang dianggap memiliki kemampuan meragukan dalam 

melunasi kewajiban utangnya. 

Penelitian ini menggunakan peringkat obligasi atau sukuk yang 

diterbitkan oleh PT.PEFINDO. Alasan pemilihan PT.PEFINDO karena mudah 

dalam memperoleh informasi mengenai peringkat obligasi atau sukuk karena 

jumlah perusahaan yang menggunakan jasa pemeringkat ini jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan lembaga pemeringkat lainnya. Berarti perusahaan telah 

memiliki kepercayaan yang tinggi atas penilaian agen rating tersebut. Sehingga 

penelitian ini menggunakan peringkat obligasi syariah (sukuk) yang dikeluarkan 

oleh PT. PEFINDO. Periode penelitian yang dilakukan adalah selama empat tahun 

yaitu dari tahun 2012-2015. 

Fenomena yang terjadi pada perusahaan  dalam peringkat obligasi 

maupun obligasi syariah (sukuk) yang publikasikan oleh  (www.inilah.com) dapat 

dilihat pada kasus salah satu emiten PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA). BLTA 

merupakan perusahaan pelayaran Indonesia yang berbasis bisnis utamanya yaitu 

penyediaan transportasi maritim untuk kargo curah cair. Perusahaan ini 

menyatakan tidak sanggup untuk membayar enam instrumen utang yang jatuh 

tempo pada Februari 2012 dengan total yang tidak sanggup mereka bayar sebesar 

Rp 421,48 miliar. 

BLTA tidak melakukan pembayaran enam instrumen utang sesuai 

dengan keputusan debt restructuring dan debt standstill pada 26 Januari 2012. 

Instrumen utang yang jatuh tempo itu berasal dari BLTA dan anak-anak usahanya. 

http://www.inilah.com/
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Dua diantaranya adalah obligasi konversi bergaransi yang diterbitkan oleh anak 

usahanya yakni BLTA finance BV dan BLTA international corporation dengan 

instrumen utang sebesar 125 juta dolar atau setara dengan 1,141 triliun memiliki 

masa jatuh tempo hingga 2015 dengan kupon 12%. Pembayaran kupon kedua 

utang itu telah jatuh tempo pada 9 Februari, masing-masing sebesar 36,63 juta 

dolar atau 335,33 miliar rupiah dan 7,5 juta dolar atau 68,65 miliar rupiah. 

Sedangkan bunga obligasi Berlian Laju Tanker IV/2009 dengan tingkat 

bunga tetap seri B dan C yang jatuh tempo pada 27 Februari 2012. Bunga obligasi 

untuk masing-masing seri sebesar 5,81 miliar rupiah dan 7,72 miliar rupiah. 

Terakhir, perseroan juga menyatakan kondisi gagal bayar untuk sukuk ijarah 

Berlian Laju Tanker II tahun 2009 seri A dan B. Kedua seri sukuk tersebut jatuh 

tempo pada 27 Februari dengan imbalan ijarah sebesesar 1,74 miliar rupiah dan 

2,23 miliar rupiah. 

PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) menurunkan peringkat 

obligasi IV/2009 yang dikeluarkan oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) 

menjadi D dari CCC dan peringkat sukuk ijarah II/2009 dari CCC menjadi D, 

karena perusahaan gagal memenuhi pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah 

yang jatuh tempo pada 27 Februari 2012. Pada saat yang sama PEFINDO 

menurunkan peringkat obligasi II/2007 dan Sukuk Ijarah I/2007 menjadi D dan D 

dari CCC dan CCC, serta menurunkan peringkat perusahaan menjadi D dari SD 

karena PEFINDO melihat kemungkinan besar BLTA tidak akan dapat memenuhi 

pembayaran pokok hutang maupun bunga pada saat jatuh tempo. 
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Fenomena diatas menunjukan bahwa peringkat merupakan indikator 

penting akan membeli obligasi dan sukuk, karena peringkat menunjukan 

kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang memiliki pengaruh 

terhadap peringkat sukuk yaitu, rasio keuangan berupa rasio profitabilitas, rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas serta ukuran perusahaan (size), 

pertumbuhan perusahaan, reputasi auditor, umur sukuk. Penulis menggunakan 

variabel-variabel tersebut karena penelitian terdahulu hasilnya masih terdapat 

ketidak konsistenan hasil penelitian. 

Ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun 

yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan juga merupakan 

karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, penjualan atau 

ekuitas. Proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Devi (2007) serta 

Magreta dan Nurmayanti (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi perusahaan. Hasil tersebut 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana et al. (2011) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi perusahaan.  

Beberapa penelitian yang telah menguji rasio-rasio keuangan yang dapat 

memprediksi peringkat obligasi maupun obligasi syariah dan ditemukan hasil 
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empiris yang berbeda. Aprilia (2011;58) menggunakan variabel likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas memiliki kemampuan dalam memprediksi 

peringkat obligasi. Sudaryanti, dkk (2011;38) menggunakan variabel size, growth, 

profitabilitas, likuiditas, leverege ratio, dan maturity. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. 

Magreta dan Poppy (2009), penelitian  tentang Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Ditinjau dari Faktor Akuntansi dan 

Non Akuntansi. Dependen variabelnya Rating (High invesment = 1,  Low 

investment = 0), sedangkan variabel independennya adalah Size, Likuiditas 

(Current  ratio), Profitabilitas (Return On Invesment/ROI), Leverage (Debt to 

Equity Ratio/DER), Produktifitas, Secure, Maturity. Hasil penelitian menyatakan 

variabel size, likuiditas, leverage, maturity, reputasi auditor tidak berpengaruh 

dalam memprediksi peringkat obligasi. Sedangkan variabel profitabilitas, 

produktifitas, secure, berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. 

Penelitian Yuliana et al. (2011) menunjukkan bahwa profitabilitas 

memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan sedangkan penelitian 

Almilia dan Devi (2007) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan. 

Maylia (2007) menyatakan bahwa, leverage menunjukkan proporsi 

dalam penggunaan utang untuk membiayai investasi terhadap modal yang 

dimiliki. Semakin rendah leverage perusahaan maka semakin tinggi peringkat 

obligasi yang diberikan oleh perusahaan. Nilai leverage yang tinggi menunjukan 
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perusahaan tersebut masuk dalam kategori non invesment grade karena 

tanggungan beban bunga utang sehingga risiko yang dihadapi semakin besar. 

Semakin rendah nilai leverage, maka semakin kecil aktiva yang didanai dengan 

utang, sehingga semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan 

tersebut. Proksi rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to 

Asset ratio. Debt to Asset (DAR) digunakan untuk melihat seberapa besar 

perusahaan.  

Penelitian Almilia dan Devi (2007) menunjukkan bahwa likuiditas, 

Pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi dan 

umur obligasi (maturity), repututasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. 

Sejumlah penelitian yang meneliti peringkat obligasi berhasil 

dikumpulkan, namun penelitian serupa mengenai peringkatsukuk masih sulit 

ditemukan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki 

kesamaan yaitu meneliti tentang pengaruh  rasio-rasio  keuangan terhadap  

Peringkat Obligasi. Namun penelitian-penelitian terdahulu  lebih banyak  meneliti 

peringkat pada Obligasi Konvensional daripada obligasi syariah (sukuk). Maka 

penelitian ini dilakukan karena ingin menguji kembali penelitian tentang 

peringkat sukuk karena adanya perbedaan hasil.  

Dari pemamparan diatas peneliti tertarik untuk mengembangkan 

penelitian Almilia dan Devi (2007) karena ingin menguji kembali penelitian 

tersebut. Kelebihan penelitian ini dari penelitian Almilia dan Devi (2007) yaitu 
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penleitian ini menambahkan variabel yaitu rasio Aktivitas dan Leverege yang 

mempengaruhi peringkat sukuk. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka 

penelitian inimengambil judul “Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran 

Perusahaan (Size), Pertumbuhan Perusahaan (Growth), Reputasi Auditor 

dan Umur Sukuk (Maturity) Terhadap Peringkat Sukuk pada Perusahaan 

Non Keuangan yang Terdaftar di Lembaga Pemeringkat Sukuk PT. 

PEFINDO Periode 2012-2015” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Rasio Profitabilitas perusahaan terhadap peringkat 

sukuk pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga 

pemeringkat sukuk PT.PEFINDO? 

2. Bagaimana pengaruh Rasio Likuiditas terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO? 

3. Bagaimana pengaruh Rasio Leverage terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO? 

4. Bagaimana pengaruh Rasio Aktivitas terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO? 
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5. Bagaimana pengaruh  Ukuran Perusahaan (Size) terhadap peringkat sukuk 

pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat 

sukuk PT.PEFINDO? 

6. Bagaimana pengaruh  Pertumbuhan Perusahaan terhadap peringkat sukuk 

pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat 

sukuk PT.PEFINDO? 

7. Bagaimana pengaruh Reputasi Auditor terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuanganyang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT. PEFINDO? 

8. Bagaimana pengaruh Umur sukuk (Maturity) terhadap peringkat sukuk 

pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat 

sukuk PT. PEFINDO? 

9. Bagaimana pengaruh  Rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, 

ukuran perusahaan (size), Pertumbuhan Perusahaan (growth), Reputasi 

Auditor dan Umur Sukuk (maturity) terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh  Profitabilitas terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh  Likuiditas terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Aktivitas terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO. 

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap peringkat 

sukuk pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga 

pemeringkat sukuk PT.PEFINDO. 

6. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan (growth) terhadap 

peringkat sukuk pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga 

pemeringkat sukuk PT.PEFINDO. 

7. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap peringkat sukuk 

pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat 

sukuk PT.PEFINDO. 

8. Untuk mengetahui pengaruh umur sukuk (maturity) terhadap peringkat 

sukuk pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga 

pemeringkat sukuk PT.PEFINDO. 

9. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, 

Ukuran Perusahaan (size), pertumbuhan Perusahaan (growth), Reputasi 
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Auditor dan umur sukuk (maturity) terhadap peringkat sukuk pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat sukuk 

PT.PEFINDO. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat Bagi Praktisi 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai rasio keuangan yang dapat mempengaruhi 

peringkat sukuk sehingga membantu perusahaan dalam 

mempertahankan atau meningkatkan peringkat sukuk yang 

dimilikinya. 

b. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memprediksi 

peringkat yang akan dikeluarkan oleh pemeringkat sukuk. 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Diharapkan dapat mempercepat pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan Rasio Keuangan pada 

perusahaan terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi dan obligasi syariah 

(sukuk) pada PT.PEFINDO. 

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

yang digunakan dengan mendapatkan sampel yang lebih banyak agar 
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mendapatkan hasil yang lebih baikdan juga menambah waktu pengamatan 

karena di dalam penelitian ini menggunakan waktu empat (4)tahun, bagi 

penelitian selanjutnya bisa menambah waktu pengamatan menjadi 5 tahun 

sehingga hasil yang di dapat menjadi lebih baik lagi. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi lima bab, 

yang secara garis besar sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada  bab  ini  dijelaskan mengenai  latar belakang masalah,  perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi penjelasan Grand Theory dan teori yang menjadi tujuan 

utama penelitian ini dan review penelitian terdahulu dan informasi lain 

yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun 

penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  mengenai desain penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode 

analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, pengujian multivariate serta 

hasil diskusi terkait pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan (size), 
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pertumbuhan perusahaan (growth), reputasi auditor dan umur sukuk 

(maturity) terhadap peringkat sukuk. 

BAB  V PENUTUP 

Dalam  bab  ini  akan  disimpulkan  hasil dan penutup penelitian yang 

berupa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk peneliti 

selanjutnya. 

 


