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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Teori Sinyal (Signal Theory) 

Menurut Wolk, et al. (2001) teori sinyal menjelaskan alasan 

perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal 

menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan 

sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. 

Menurut Yasa (2010) teori sinyal mengemukakan tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal-sinyal 

kepada pemakai laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai 

apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Sinyal bisa berupa promosi atau informasi lainnya yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya. 

2.2 Sukuk  

2.2.1 Pengertian Sukuk 

Sukuk didefinisikan sebagai surat beharga yang berisi kontrak 

(akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dikeluarkan oleh 

lembaga/institusi/organisasi baik swasta maupun pemerintah kepada 

investor (sukuk holder). Penerbit sukuk wajib membayar pendapatan 
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kepada investor berupa bagi hasil atau marjin atau fee selama masa akad. 

Emiten wajib membayar kembali dana investasi kepada investor pada saat 

jatuh tempo (Muhammad Nafik Hr 2009:246). 

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 32 tahun 2002 tentang sukuk, 

dimana pengertian sukuk adalah suatu surat beharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang 

obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali 

dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sukuk 

merupakan bukti kepemilikan atau bukti kerjasama yang memiliki 

pengertian yang lebih luas dan lebih beragam daripada sekedar surat 

pengakuan utang (obligasi), tergantung dari perjanjian (akad) yang 

digunakan pada penerbitan sukuk tersebut. Selain itu berbeda dengan 

obligasi, dalam setiap penerbitan sukuk wajib ada aset yang mendasari 

(underlying asset). 

2.2.2 Karakteristik Sukuk 

Keunggulan sukuk terletak pada strukturnya yang berdasarkan aset 

yang berwujud, yang berarti bahwa nilai dari sukuk akan selalu terkait 

dengan nilai dari aset yang mendasarinya. Karakteristik obligasi syariah 

menurut Rahardjo (2004;56) adalah: 

1) Obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan 

berdasarkan pada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan 

sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah 
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berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besaranya 

telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. 

2) Dalam pihak pengawasan selain diawasi oleh pihak Wali amanat 

maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan 

Pengawas Syariah (di bawah MUI) sejak dari penerbitan obligasi 

sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan 

adanya sistem ini maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan 

kepada investor obligasi syariah diharapkan lebih bisa terjamin. 

3) Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan 

perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal. 

2.2.3 Jenis-Jenis Sukuk 

Dalam buku Bursa Efek dan Investasi oleh M. Nafik Hadi 

Ryandono jenis akad sukuk terbagi menjadi enam jenis, yaitu: 

a. Sukuk Murarabahah 

Sukuk murabahah adalah surat beharga yang berisi akad 

pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Sukuk murabahah 

dapat diartikan sebagai surat beharga 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 margin keuntungan serta dibayar kembali dana 

pokok sukuk pada saat jatuh tempo (Muhammad Nafik Hr 2009:252-

253). 
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b. Sukuk Mudharabah 

Sukuk Mudharabah adalah surat beharga yang berisi akad 

pembiayaan yang menggunakan sistem akad mudharabah. Sukuk 

Mudharabah dapat juga didefiniskan suatu surat beharga yang berisi 

akad pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah yang 

dikeluarkan oleh perushaan (emiten), pemerintah atau institusi lainnya 

yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar 

pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil 

pengolahan dana yang telah disetorkan oleh pemilik dana serta dibayar 

kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo (Muhammad Nafik 

Hr 2009:253). 

c. Sukuk Musyarakah 

Sukuk Musyarakahadalah surat beharga yang berisi akad 

pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Sukuk Musyarakah 

dapat juga didefinisikan sebagai surat beharga yang berisi akad 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 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 

pengolahan dana kontribusi dari pihak-pihak yang berakad serta 

dibayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo Muhammad Nafik 

Hr 2009:254). 
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d. Sukuk salam 

Sukuk salam adalah surat beharga yang berisi akad pembiayaan 

yang menggunakan akad salam. Sukuk salam dapat juga diartikan 

sebagai surat beharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada 

prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang 

sukuk. Biasanya berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta 

dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo (Muhammad 

Nafik Hr 2009:254-255). 

e. Sukuk Istishna’ 

Sukuk Istishna’ adalah surat beharga yang berisi akad pembiayaan 

yang menggunakan akad Istishna’. Akad Istishna’ dapat juga diartikan 

sebagai surat beharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah 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 pengolahan dana kontribusi dari 

pihak-pihak yang berakad serta dibayar kembali dana pokok pada saat 

jatuh tempo (Muhammad Nafik Hr 2009:255). 

f. Sukuk ijarah 

Sukuk ijarah adalah pembiayaan yang menggunakan akad ijarah. 

Sukuk ijarah dapat juga diartikan sebagai surat beharga yang berisi 

akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh 
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perusahaan (emiten), pemerintahan atau institusi lainnya yang 

mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar 

pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil 

pengolahan dana kontribusi dari pihak-pihak yang berakad serta 

dibayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo (Muhammad Nafik 

Hr 2009:255-256). 

Dari beberapa jenis sukuk yang telah dijelaskan diatas, di 

Indonesia baru hanya menggunakan dua tipe atau jenis sukuk saja, 

yaitu sukuk mudharabah dan sukuk ijarah yang sesuai dengan 

keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam 

Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 

Mudharabah dan Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi 

Syariah Ijarah. 

2.2.4 Syarat Penerbitan Sukuk 

Adapun beberapa syarat penerbitan sukuk menurut Burhanuddin 

(2009), yaitu: 

1) Aktivitas uatama (core business) yang halal, tidak bertentangan 

dengan substansi Fatwa No. 20/DSN/-MUI/IV/2001. 

2) Peringkat investmen grade: (1) memiliki fundamental usaha yang 

kuat; (2) keuangan yang kuat; (3) memiliki reputasi yang baik 

didalam masyarakat. 

3) Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta 

Islamic Index/JII. 
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2.2.5 Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk 

Beberapa pihak yang saling terkait pasti akan terlibat dalam 

penerbitan sukuk, pihak-pihak tersebut antara lain: (Sunarsih;2008) 

1) Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran 

imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan 

sukuk/obligasi syariah yang jatuh tempo. Dalam hal sovereign sukuk, 

obligornya adalah pemerintah. 

2) Investor adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, 

margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. 

3) Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan 

khusus untuk penerbitan sukuk. 

4) Trustee, bisa Principle Trustee atau Co trustee. Trustee mewakili 

kepentingan pembeli obligasi, trustee melakukan semacam penilaian 

terhadap perusahaan yang akan menerbitkan obligasi, untuk 

menimalisir resiko yang ditanggung obligor. 

5) Appraiser adalah perusahaan yang melakukan penilaian terhadap 

aktiva tetap perusahaan yang akan melakukan emisi, untuk 

memperoleh nilai yang dipandang wajar. 

6) Custody menyelenggarakan kegiatan penitipan, bertanggung jawab 

untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi 

kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang 

rekening. 
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7) Shariah Advisor, pemilik sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan 

pernyataan sesuai dengan prinsip syariah (shariah compliance 

endorsment) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur 

sesuai syariah. 

8) Arranger atau manajer investasi, manajer investasi merupakan pihak 

yang mengelola dana yang dititipkan investor untuk diinvestasikan 

dipasar modal. 

2.3 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan pendapatan dari kegiatan penjualan terkait operasional 

maupun dalam hal pengelolaan aset terkait masa depan perusahaan, 

sehingga profitabiltas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor 

maupun kreditor dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga 

dapat dikatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin baik 

kinerja perusahaan. Bagi investor dan kreditur, kestabilan laba 

merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan investor hal ini 

yang menjadi memicu meningkatnya peringkat obligasi. 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham 

yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu: profit 

margin, return on total asset (ROA), dan return on equity (ROE) 

Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:81). 
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Semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru untuk masuk 

dalam dunia usaha, sehingga pada kondisi persaingan tersebut akan 

membuat rate of return cenderung mengarah pada keseimbangan 

Brigham Houston (2010: 119). Daya tarik bisnis yang semakin tinggi 

akan mendorong pendatang baru untuk masuk dalam dunia usaha 

sehingga laba abnormal lambat laun akan kembali menurun menuju laba 

normal. Stabilitas laba dapat diperoleh dengan meminimalkan atau 

memaksimalkan laba mengikuti tren laba yang dilaporkan agar terlihat 

stabil, sehingga perataan laba dilakukan manajer perusahaan dalam upaya 

untuk menetralkan keadaan lingkungan perusahaan dari ketidakpastian. 

2.4 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk dapat 

memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka perusahaan 

harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset lancar 

yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban 

yang harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar (Harahap 

2009:301). 

Menurut Almilia Devi (2007) perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut 

dalam keadaan likuid dan mempunyai asset lancar lebih besar daripada 

kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan pelunasan kewajiban jangka 

pendek perusahaan secara tidak langsung berpengaruh pada kewajiban 
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jangka panjang (hutang obligasi) yang baik. Menurut Estiyanti Yasa 

(2012) tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi 

keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin 

baik peringkat obligasi. 

2.5 Rasio Leverage 

Leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana (source of 

funds) oleh  perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan 

maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham 

(Sartono 2008:257). 

Leverage menurut Fakhrudin (2008:109) merupakan jumlah utang 

yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari Aset dikatakan sebagai 

perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa 

leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana yang memiliki biaya 

atau beban tetap yang bersal dari pinjaman dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham sehingga dapat 

menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap utang 

maupun aset. 

2.6 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. 

Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat 
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penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas 

menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara 

penjualan dan beragam unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva tetap 

dan aktiva lainnya. 

Rasio ini melihat pada beberapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva 

tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada 

tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semkakin besarnya dana 

kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana kelebihan 

tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva yang lain yang lebih 

produktif. Ada empat rasio aktivitas, yaitu : Rata-rata umur piutang, 

perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total 

aktiva Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:76). 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi/efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya Rahardjo (2007:104).  

2.7 Ukuran Perusahaan (Size) 

Menurut Almilia Devi (2007) perusahaan besar kurang berisiko 

dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

potensi mendiversifikasikan risiko non sitematiknya juga semakin besar 

sehingga membuat risiko obligasi perusahaan menurun.  

Menurut Yasa (2010) “ukuran perusahaan yang semakin besar 

menunjukkan kemampuan perusahaan menguasai pasar dan kredibilitas 

yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan peringkat obligasi”. 



25 
 

 
 

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga 

mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, 

sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih 

akurat menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ukuran 

perusahaan terhadap peringkat Obligasi. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang besar dapat meningkatkan 

Peringkat Obligasi. 

2.8 Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

Almilia dan Devi (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan yang 

positif dapat mengindikasikan atas berbagai kondisi financial. Para 

pemegang obligasi yang memiliki pertumbuhan yang tinggi dari tahun 

ketahun dalam bisnis adalah lebih besar kemungkinan secara sukerela 

untuk kredit rating daripada insurer yang memiliki pertumbuhan yang 

lebih rendah. Dengan kata lain, insurer yang memiiki pengalaman 

pertumbuhan perusahaan dalam pelaporan annual surplus akan mendapat 

resiko penjaminan yang lebih tinggi. 

Mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi 

ekonominya didalam pertumbuhan dan ekonomi dan industri yang mana 

dalam penelitian ini diperkirakan dengan melihat pertumbuhan aset. Pada 

umumnya perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang cukup baik akan 

memberikan peringkat sukuk investmen grade. Pemodal didalam 

menentukan instrument investasi terhadap sukuk akan memperhatikan 

pengaruh pertumbuhan perusahaan, apabila pertumbuhan perusahaan 
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dinilai baik maka emiten sukuk akan memiliki peringkat sukuk yang 

cukup baik (Rozi dan Sofie 2010) 

2.9 Reputasi Auditor 

Salah satu faktor yang berkaitan dengan reputasi dari KAP adalah 

kualitas dan prestis dari auditor. Seringnya terjadi expectation gap yaitu 

perbedaan antara apa yang masyarakat dan pemakai laporan keuangan 

percaya atau harapkan dari auditor dengan apa yang auditor yakin 

tanggung jawab yang diberikan. Maka untuk memberikan kepercayaan 

kepada klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat tentang 

kualitas dan mutu jasa (pakarinti, 2012:94) 

Kualitas audit dapat didefinisikan dalam dua dimensi, yaitu 

kemampuan auditor dalam menemukan pelanggaran pada sistem 

akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Berdasarkan 

kerangka kerja Kalia (2014:21) mengartikan bahwa kualitas audit adalah 

suatu fungsi (penelitian pasar) kompetensi dan independensi auditor. 

Persepsi kualitas audit dapat dilihatdari kacamata berbeda yaitu kacamata 

investor dan komite audit. Dari kacamata investor persepsi kualitas audit 

diwakili laporan auditor, reputasi auditor dan ekspektasi audit sedangkan 

dari sisi komite audit persepsi kualitas audit diwakilkan dari penilaian 

kualitas dari auditor, penilaian kualitas proses audit, dan komunikasi dan 

interaksi auditor. 

Pada tahun 1979, awalnya dikenal “Delapan Besar” atau Big 8 

perusahaan jasa profesional dan akauntansi internasional yang menangani 
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mayoritas pekerjaan audit, kemudian berkurang menjadi “Lima Besar” 

melalui serangkain merger. “Lima Besar menjadi “Empat Besar” atau 

Big 4 setelah keruntuhan kantor auditor Arthur Anderson pada tahun 

2002 karena keterlibatan dalam skandal Enron. Adapun kantor akuntan 

publik di Indonesia yang berafiliasi dengan the big four adalah:  

1. KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja – affiliate of Ernst young 

2. KAP Osman Bing Satrio – affiliate of Delloite 

3. KAP Sidharta, Shidarta, Widjaja – affiliate of KPBM 

4. KAP Haryanto Sahari – affiliate of PWC 

Argumentasi yang mendasari dimasukkannya reputasi auditor 

adalah semakin tinggi reputasi audior maka semakin tinggi pula tingkat 

kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan 

perusahaan mengalami kegagalan (Margaretta dan Poppy 2009). 

2.10 Umur Sukuk (Maturity) 

Umur sukuk (maturity) adalah tanggal dimana pemegang sukuk 

akan mendapatkan pembayaran kembali pokok pinjaman atau nilai 

nominal sukuk yang dimilikinya (Widowati et al., 2013). Investor 

cenderung tidak menyukai sukuk dengan umur yang lebih panjang karena 

risiko yang akan didapat juga akan semakin besar (Andry, 2005). 

Semakin pendek umur sukuk maka kekhawatiran investor akan adanya 

risiko gagal bayar diperusahaan semakin rendah, karena jangka waktu 

yang relatif singkat dan jumlah utang yang biasanya tidak terlalu banyak 

dibandingkan dengan utang jangka panjang. 
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2.11 PANDANGAN ISLAM TENTANG SUKUK 

Faktor utama yang melatarbelakangi hadirnya sukuk sebagai salah 

satu instrumen dalam sistem keuangan Islam adalah ketentuan al-Quran 

dan al-Sunnah yang melarang riba, maysir, gharar, bertransaksi dengan 

kegiatan atau produk haram, serta terbebas dari unsur tadlis. Terdapat 

sejumlah ayat ekonomi dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang larangan 

riba. 

Adapun dalil yang berkenaan dengan kebolehan sukuk berdasarkan 

yang tercantum dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah: 

Firman Allah Swt, Qs. Al-baqarah ayat 282: 



29 
 

 
 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Dan 

janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
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Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) 

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua oang lelaki, maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 

supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai 

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan 

juga yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis). Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 

pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.”(Al-baqarah: 282). 

2.12 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian mengenai pengaruh rasio keungan, 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 
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telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian 

sebelumnya dapat dilihat dari tabel 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1 Almili,  

Luciana 

Spica dan  

Vieka Devi.  

(2007) 

 

Faktor-faktor  

yang 

mempengaruh 

prediksi 

peringkat 

obligasi pada 

perusahaan 

manufaktur  

yang terdaftar  

di  Bursa  Efek  

Jakarta.   

 

 

Variabel X: 

pertumbuhan, 

size, 

profitabilitas, 

likuiditas, 

jaminan, 

umur obligasi 

dan reputasi 

auditor  

Variabel Y : 

Peringkat 

Obligasi 

 

 

Hasil penelitian 

terhadap 119 sektor 

manufaktur selama 

tahun 2001-2005 

bahwa likuiditas 

memiliki pengaruh 

terhadap peringkat 

obligasi perusahaan 

sedangkan size, 

profitabilitas, jaminan, 

umur obligasi dan 

reputasi auditor tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap peringkat 

obligasi perusahaan. 

2 Yuliana, 

Rika, Agus 

Budiatmanto, 

Muhammad 

Agung 

Prabowodan 

Taufik Arifin 

(2011) 

 

 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

prediksi 

peringkat 

obligasi pada 

perusahaan 

keuangan yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

 

 

variabel X: 

ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

profitability, 

activity, 

market value 

ratio, umur 

obligasi, 

jaminan dan 

reputasi 

auditor 

Variabel Y: 

Peringkat 

Obligasi 

 

 

Hasil penelitian 

terhadap 45 perusahaan 

selama tahun 2009-

2010 menunjukkan 

bahwa ukuran 

perusahaan, 

profitability, jaminan 

dan reputasi auditor 

memiliki pengaruh 

terhadap peringkat 

obligasi perusahaan 

sedangkan leverage, 

activity, market value 

ratio dan umur obligasi 

tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

peringkat obligasi 

perusahaan. 

3 Neneng 

Sudaryanti 

Analisis 

determinan 

Variabel X: 

Size, growth, 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 
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dkk (2011) peringkat 

sukuk dan 

peringkat 

obligasi di 

Indonesia 

profitabilitas, 

likuiditas, 

leverage 

ratio, 

maturity. 

semua variabel bebas 

tidak berpengaruh 

terhadap peringkat 

sukuk dan peringkat 

sukuk 

4 Lidya Malia 

(2013) 

Pengaruh 

Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Peringkat 

Sukuk 

Variabel X: 

Rasio 

keuangan 

Variabel Y: 

Peringkat 

Sukuk 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

rasio likuiditas dan 

solvabilitas 

berpengaruh terhadap 

peringkat sukuk 

sedangkan  rasio 

produktivitas dan 

profitabilias tidak 

berpengaruh terhadap 

peringkat sukuk 

sedangkan rasio 

likuiditas, 

profitabilitas, 

produktivitas, 

solvabilitas secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

peringkat sukuk. 

5 Galih Estu 

Pranoto, dkk 

(2013) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Produktivitas, 

Dan Reputasi 

Auditor 

Terhadap 

peringkat 

Sukuk 

Variabel X: 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Produktivitas, 

Reputasi 

Auditor 

Variabel Y: 

Peringkat 

Sukuk 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

rasio profitabilitas, 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh pada 

peringkat sukuk, 

sedangkan 

produktivitas, reputasi 

auditor berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap peringkat 

sukuk. 

6 Ike Arisanti, 

dkk (2014) 

Analisis faktor 

keuangan dan 

non keuangan 

yang 

memoengaruhi 

prediksi 

peringkat 

obligasi 

syariah 

Variabel X: 

berupa faktor 

keuangan 

(growth, size, 

bagi hasil/fee, 

likuiditas) 

dan faktor 

keuangan 

(jaminan dan 

umur 

Hasil penelitian ini 

menunjukan variabel 

growth, size, bagi 

hasil/fee, likuiditas, 

jaminan obligasi, umur 

obligasi syariah secara 

simultan (bersama-

sama) berpengaruh 

signifikan terhadap 

prediksi peringkat 
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obligasi) 

Variabel Y: 

peringkat 

sukuk 

obligasi syariah. 

Sumber: data diolah 

2.13 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang sudah 

diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 

akan diteliti mengenai Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan (size), 

Pertumbuhan Perusahaan (growth), Reputasi Auditor, Umur Sukuk 

(Maturity) Terhadap Peringkat Sukuk pada Perusahaan yang terdaftar di 

Lembaga Pemeringkat Sukuk PT.PEFINDO. Dan penelitian-penelitian 

sebelumnya dan teori yang ada, dapat dirumuskan hipotesis bahwa Rasio 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan (size), 

Pertumbuhan Perusahaan (growth), Reputasi Auditor dan Umur Sukuk 

(Maturity) berpengaruh Terhadap Peringkat Sukuk sehingga dapat 

digambarkan dalam model peneletian seperti berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Independen (X) 

 

    H1 

    H2  

    H3 

    H4    Dependen (Y) 

    H5 

    H6 

     H7 

     H8 

 

 

H9 

2.14 Pengembangan Hipotesis 

2.14.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peringkat Sukuk 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan pendapatan dari kegiatan penjualan terkait operasional 

Pertumbuhan Perusahaan 

(X6) 

Reputasi Auditor (X7) 

Rasio Likuiditas (X2) 

Rasio Leverage (X3) 

Ukuran Perusahaan (Size) 

(X5) 

Rasio Aktivitas (X4) 
Peringkat Sukuk 

Umur Sukuk (Maturity)  (X8) 

Rasio Profitabilitas (X1) 
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maupun dalam hal pengelolaan aset terkait masa depan perusahaan, 

sehingga profitabiltas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun 

kreditor dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat 

dikatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin baik kinerja 

perusahaan. Bagi investor dan kreditur, kestabilan laba merupakan hal 

penting dalam pengambilan keputusan investor hal ini yang menjadi 

memicu meningkatnya peringkat sukuk. Dari uraian diatas, maka dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Rasio Profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. 

2.14.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Peringkat Sukuk 

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk dapat 

memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus 

mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset lancar yang 

jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban yang 

harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar (Harahap 

2009:301). Dari uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Rasio Likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. 

2.14.3 Pengaruh Leverage Terhadap Peringkat Sukuk 

Leverage menurut Fakhrudin (2008:109) merupakan jumlah utang 

yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari Aset dikatakan sebagai 
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perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi, maka dapat diketahui 

bahwa leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki 

biaya atau beban tetap yang bersal dari pinjaman dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham sehingga dapat 

menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap utang 

maupun aset. Dari uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Rasio Leverage berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. 

2.14.4 Pengaruh Aktivitas Terhadap Peringkat Sukuk 

Menurut Kasmir aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya dapat dikatakan pula rasio ini digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dari 

uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Rasio Aktivitas berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. 

2.14.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Peringkat Sukuk 

Menurut Almilia Devi (2007) perusahaan besar kurang berisiko 

dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

potensi mendiversifikasikan risiko non sitematiknya juga semakin besar 

sehingga membuat risiko obligasi perusahaan menurun. Dari uraian diatas, 

maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Ukuran Perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap peringkat 

sukuk. 
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2.14.6 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan (Growth) Terhadap Peringkat 

Sukuk 

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan 

untuk meningkatkan ukuran perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan yang cukup baik akan memberikan peringkat sukuk 

investmen grade. Pemodal didalam menentukan instrumen investasi 

terhadap sukuk akan memperhatikan pengaruh pertumbuhan perusahaan 

dinilai baik maka emiten sukuk akan memiliki peringkat sukuk yang 

cukup baik (Rozi dan Sofie 2010) berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat 

sukuk. 

2.14.7 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Peringkat Sukuk 

Reputasi auditor diartikan sebagai independensi yang tinggi 

sebagai faktor kemungkinan auditor dapat menemukan dan melaporkan 

pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Penemuan pelanggaran 

merupakan ukuran reputasi audit yang terkait dengan pengetahuan, 

pengalaman, dan kemampuan, serta keahlian auditor sehingga reputasi. 

Argumentasi yang mendasari dimasukkannya reputasi auditor 

adalah semakin tinggi reputasi audior maka semakin tinggi pula tingkat 

kepastian suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan 

perusahaan mengalami kegagalan (Margaretta dan Poppy 2009). Dari 

uraian diatas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 



38 
 

 
 

H7: Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. 

2.14.8 Pengaruh Umur Sukuk (Maturity) Terhadap Peringkat Sukuk 

Umur obligasi (maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi 

akan mendapatkan pembayaran kembali pokok pinjaman atau nilai 

nominal obligasi dan bunga periodik yang dimilikinya (Widowati et al, 

2013). Investor cenderung tidak menyukai obligasi dengan umur yang 

lebih panjang karena risiko yang akan didapat juga akan semakin besar 

(Andry, 2005). Semakin pendek umur obligasi maka kekhawatiran 

investor akan adanya risiko gagal bayar diperusahaan semakin rendah, 

karena jangka waktu yang relatif singkat dan jumlah utang yang biasanya 

tidak terlalu banyak dibandingkan dengan utang jangka panjang. Begitu 

juga hal nya dengan sukuk. 

Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H8: Umur Sukuk (maturity) berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. 

2.14.9 Pengaruh Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, 

Ukuran Perusahaan (Size), Pertumbuhan Perusahaan (growth), 

Reputasi Auditor, Umur Sukuk (maturity) Terhadap Peringkat 

Sukuk 

Rasio akuntansi yang dipakai dalam mengukur peringkat sukuk 

adalah rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas dan ukuran 

perusahaan (size), pertumbuhan perusahaan. Sedangkan rasio non 

akuntansi yang digunakan dalam mengukur peringkat ini adalah reputasi 
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auditor danumur sukuk (maturity). Variabel-variabel tersebut diambil 

karena pada penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda. Maka 

hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut: 

H9: Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran 

Perusahaan (size), Pertumbuhan Perusahaan (growth), Reputasi Auditor 

dan Umur Sukuk (Maturity) berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. 

2.15 Gambaran Umum PT. PEFINDO 

Sebagai lembaga pemeringkat kredit tertua dan paling terpercaya di 

Indonesia, PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang sebagian besar dikenal 

sebagai PEFINDO, didirikan pada tanggal 21 Desember 1993 atas 

prakarsa Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai 

Badan Pengawas Pasar Modal) dan Bank Sentral Indonesia.  

PEFINDO, yang merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat 

kredit dalam negeri, telah menjadi entitas pemeringkat dan instrumen 

hutang mereka tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampai hari ini, 

perusahaan tersebut telah memiliki lebih dari 500 perusahaan dan 

pemerintah daerah. Instrumen pasar modal termasuk obligasi 

konvensional, sukuk, MTN, KIK-EBA, dan reksa dana konvensional 

semuanya telah dinilai oleh PEFINDO. Untuk mengembangkan pasar 

obligasi pemerintah daerah di Indonesia, PEFINDO, dengan dukungan 

kuat dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, telah mulai menilai 

pemerintah daerah sejak 2011. Aliansi strategis dengan Standard & 

Poor's (S & P), lembaga pemeringkat kredit global terkemuka, mulai 
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pada tahun 1996, telah memungkinkan PEFINDO untuk mengadopsi 

metodologi penilaian berdasarkan standar internasional.  

PEFINDO telah melakukan diversifikasi usaha dengan seksama. 

Layanan seperti PEFINDO 25, indeks saham yang terdiri dari perusahaan 

kecil dan menengah terpilih, dan Peringkat UKM adalah beberapa 

inisiatif yang telah diluncurkan. Untuk menjaga independensinya, 

PEFINDO dimiliki oleh 86 entitas (per Juni 2017) mewakili pemain 

kunci di pasar modal Indonesia dimana tidak ada pemegang saham yang 

memiliki lebih dari 50 persen. Pemberian  peringkat (simbol) oleh PT. 

PEFINDO dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel 2.2 

Standar Peringkat Menurut PT. PEFINDO 

PERINGKAT KETERANGAN 

 

AAA Efek hutang yang peringkatnya paling tinggi dan berisiko 

paling rendah yang didukung oleh kemampuan obligor yang 

relatif superior dibanding entitas Indonesia lainnya untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya sesuai dengan 

perjanjiannya 

AA Efek hutang yang memiliki kualitas kredit sedikit di bawah 

peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang 

relatif sangat kuat untuk memenuhi kewajiban keuangan 

jangka panjangnya sesuai dengan perjanjian dibanding 

dengan entitas Indonesia lainnya dan tidak mudah 

dipengaruhi oleh perubahan keadaan.  

A Efek hutang yang berisiko investasi rendah dan memiliki 

kemampuan dukungan obligor yang kuat dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

sesuai dengan perjanjian namun cukup peka terhadap 

perubahan yang merugikan.  

BBB Efek hutang yang berisiko investasi cukup rendahdidukung 

oleh kemampuan obligor yang relatif memadai dibanding 

entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban 
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keuangannya sesuai dengan perjanjian namun kemampuan 

tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan 

perekonomian yang merugikan.  

BB Efek hutang yang menunjukkan dukungan kemampuan 

obligor yang relatif agak lemah dibanding entitas Indonesia 

lainnya untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka 

panjangnya sesuai denganperjanjian serta peka terhadap 

keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan 

merugikan.  

B Efek hutang yang menunjukkan parameter perlindungan yang 

sangat lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan jangkapanjangnya, 

namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian 

yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya.  

CCC Efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

keuangannya serta hanya bergantung kepada perbaikan 

keadaan eksternal.  

D Efek hutang yang macet atau emitennya sudah berhenti 

berusaha. 

 

Peringkat sukuk berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh PT 

PEFINDO secara umum terbagi menjadi dua yaitu investment grade 

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


