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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh faktorfaktor keuangan dan non keuangan terhadap prediksi peringkat sukuk. Faktor
keuangan yaitu variabel leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Faktor
non-keuangan yaitu variabel maturity dan reputasi auditor. Pemilihan sampel
dalam penelitian, menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh
total sampel 64 pengamatan pada perusahaan yang menerbitkan sukuk periode
2012-2015. Model penelitian diestimasi dengan menggunakan teknik analisis
regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa leverage berpengaruh negatif
signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk dan ukuran perusahaan berpengaruh
positif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk. Sedangkan profitabilitas,
maturity dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi
peringkat sukuk.
Kata Kunci: Peringkat Sukuk, Rasio Keuangan, Maturity, Reputasi Auditor
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ABSTRACT

This study examined the influence of financial and non-financial factors to sukuk
ratings prediction. Financial factors are leverage, profitability, and firm size.
Non-financial factors are maturity and auditor reputation. Selection of the
samples in this study using purposive sampling method, obtained a total sample of
64 observations on companies that issue sukuk during the period 2012-2015. The
research model estimated using logistic regression analysis techniques. These
results indicate that leverage negatively affect on sukuk ratings predictions and
the firm size positively affect on sukuk ratings predictions. While profitability,
maturity and auditor reputation has no effect on sukuk ratings predictions.
Keywords: Sukuk Ratings, Financial Ratios, Maturity, Auditor’s
Reputation
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
adalah undang-undang yang mengatur kegiatan pasar modal di Indonesia yang
berisi tentang definisi, aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal.
Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal
sebagaimana yang diatur dalam UUPM (Undang-Undang Pasar Modal) yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Purwaningsih, 2013). Dengan kata lain
penerapan prinsip Pasar Modal Syariah bersumberkan pada Al-Quran sebagai
sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW.
Obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sukuk merupakan salah
satu bentuk instrumen keuangan syariah yang diperdagangkan dalam pasar modal.
Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2002)
definisi dari obligasi syariah atau sukuk sendiri adalah 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 atau fee serta membayar
kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi akad yang digunakan bukanlah
akad utang-piutang melainkan akad investasi. Klaim kepemilikan pada sukuk
didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus
digunakan untuk kegiatan usaha yang halal.
1
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Sukuk pertama kali di perdagangkan dalam pasar modal Indonesia pada
Oktober tahun 2002 yaitu, sukuk korporasi yang diterbitkan oleh PT Indosat, Tbk.
Diikuti oleh PT Berlian Laju Tanker, Tbk. pada Mei 2003. Sampai dengan Juli
2016 terdapat 42 sukuk korporasi yang masih beredar dari total 90 sukuk
korporasi yang ada. Pada bulan Juli tahun 2016, menunjukkan peningkatan yang
cukup signifikan. Nilai outstanding sukuk sudah menembus angka Rp10,756
triliun. Demikian juga posisi nilai akumulasi penerbitan. Jika pada akhir 2015
nilai total emisi sukuk hanya Rp16,1 triliun, saat ini angkanya sudah mencapai
Rp18,692 triliun. Tentu saja diharapkan pada akhir tahun 2016 nilainya semakin
meningkat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
Menurut Fatah (2011) kelebihan berinvestasi dalam sukuk, khususnya
untuk struktur ijarah adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah
bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain,
pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin
oleh pemerintah atau perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder,
memungkinkan diperolehnya tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari
riba, gharar, dan maysir, berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan
syari’ah. Sedangkan kelemahan dan kendala dari sukuk sendiri menurut Alvi
(2005) yaitu pertama, terbatasnya jumlah sukuk yang diterbitkan untuk
diperdagangkan pada pasar sekunder. Kedua, strategi buy and hold masih menjadi
pilihan utama investor dikarenakan alternatif investasi lain cendrung sedikit.
Ketiga, keterbatasan jumlah asset yang berkualitas dalam penerbitan sukuk.
Keempat, keterbatasan korporasi yang fokus dan concern. Gagal bayar yang
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terjadi tentunya memberikan dampak negatif terhadap citra sistem keuangan Islam
yang dari tahan krisis dan tidak berbasiskan pada transaksi riba.
Di Indonesia, gagal bayar sukuk pertama kali terjadi pada sukuk ijarah
yang diterbitkan pada tahun 2007 dan 2009 oleh PT Berlian Laju Tanker, Tbk
yang jatuh tempo pada tahun 2012. PT Berlian Laju Tanker, Tbk yang bergerak
dalam bidang transportasi ini menyatakan gagal membayar bunga dan cicilan
enam surat utangnya yang diantaranya adalah dua seri Sukuk Ijarah Berlian Laju
Tanker II dan dua seri lagi di Obligasi Berlian Laju Tanker IV (Detik Finance,
2012). Karena kejadian tersebut PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
terpaksa menurunkan peringkat emiten PT Berlian Laju Tanker dari idCCC
menjadi idSD. Penurunan peringkat ini dilakukan setelah emiten berkode efek
BLTA itu belum mengembalikan pinjaman pada salah satu bank dan membayar
kewajiban sewa kapal, hal ini terjadi karena penilaian instrumen utang diturunkan
jika perusahaan tidak dapat membayar bunga atau pembayaran lainnya pada
tanggal yang ditentukan (Tempo, 2012).
Dalam penelitian Almilia dan Devi (2007) Bapepam (Badan Pengawas
Pasar Modal) juga mewajibkan setiap obligasi yang diterbitkan di Bursa Efek
Indonesia diperingkat oleh lembaga pemeringkat. Obligasi yang diperingkat oleh
lembaga pemeringkat bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dan menyatakan
layak atau tidaknya obligasi tersebut diinvestasikan. Peringkat obligasi
menunjukkan seberapa aman obligasi tersebut bagi pemodal. Keamanan tersebut
ditunjukkan oleh kemampuan emiten dalam membayar bunga dan pelunasan
pokok pinjaman. Peringkat obligasi juga akan mempengaruhi return obligasi yang
Indonesia Banking School
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diharapkan oleh investor. Tetapi, bagaimana jika kejadian gagal bayar seperti di
atas terulang kembali, di saat perusahaan yang menyandang predikat investment
grade namun tidak dapat membayar kewajiban obligasinya.
Beranjak dari fenomena di atas, penelitian ini mencoba untuk mencegah
gagal bayar sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk periode 2012-2015,
karena sukuk korporasi yang diterbitkan di Indonesia masih terbilang sedikit
tetapi sudah menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun oleh
karena itu jika peristiwa gagal bayar bisa diminimalisasikan maka diharapkan
investor yang berinvestasi pada sukuk bisa terus meningkat dan merangsang
perusahaan-perusahaan BUMN dan juga perusahaan swasta lain untuk
menerbitkan sukuk. Penelitian ini memulai dari periode 2012 sampai dengan
2015, hal ini disebabkan oleh standar akuntansi di indonesia berubah dari US
GAAP menjadi IFRS, maka untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan
atas laporan keuangan yang digunakan penelitian dimulai pada tahun 2012.
Salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fachrurrozie dan
Jayanto (2014), pada tahun 2009-2012 hasil penelitian tersebut menyatakan
bahwa dari rasio keuangan profitabilitas, likuiditas dan leverage. Profitabilitas dan
leverage berpengaruh terhadap rating sukuk.
Sedangkan menurut penelitian Yuliana dkk (2011), ukuran perusahaan
(size), secure dan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat
obligasi. Sedangkan aktivitas, market value ratio, dan maturity tidak berpengaruh
terhadap prediksi peringkat obligasi. Penelitian tersebut menggunakan obligasi
perusahaan keuangan yang di peringkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia
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sebagai objek penelitian, dengan periode penelitian yang terbatas selama dua
tahun yaitu pada tahun 2009-2010.
Dalam penelitian ini penulis membagi faktor-faktor yang mempengaruhi
prediksi peringkat sukuk menjadi faktor keuangan dan non keuangan. Faktor
keuangan yaitu: (1) leverage, (2) profitabilitas, dan (3) ukuran perusahaan (size),
sedangkan dalam faktor non keuangan yaitu: (4) maturity dan (5) reputasi auditor.
Dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai
prospek perusahaan di masa datang adalah dengan melihat sejauh mana
pertumbuhan profitabilitas perusahaan (Tandelilin, 2010, p.372). Menurut Kasmir
(2012), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam

mencari

keuntungan/profit.

Semakin

tinggi

tingkat

profitabilitas

perusahaan, maka semakin rendah risiko ketidakmampuan membayar (default)
atau semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan tersebut (Murcia
et al, 2014). Hasil penelitian Afiani (2010) mengungkapkan bahwa profitabilitas
berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh
penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2013) yaitu profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap rating sukuk.
Menurut Tandelilin (2010) paling tidak ada tiga komponen yang
digunakan oleh agen pemeringkat untuk menentukan peringkat obligasi. Salah
satunya adalah kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban
finansialnya sesuai yang deperjanjikan (p. 250). Menurut Syafri (2008) leverage
ratio adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila
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perusahaan di likuidasi. Dan menurut Subramanyam dan Wild (2010) kreditur
atau para pemegang obligasi umumnya tidak bersedia untuk memberikan
pembiyaan tanpa perlindungan yang diberikan oleh pembiayaan ekuitas. Leverage
keuangan mengacu pada jumlah pembiayan hutang dalam struktur modal
perusahaan (p. 549). Rendahnya nilai rasio leverage dapat diartikan bahwa hanya
sebagian kecil hutang dibandingkan dengan ekuitas perusahaan dan semakin kecil
risiko kegagalan perusahaan. Dengan demikian, semakin rendah leverage
perusahaan maka akan semakin tinggi peringkat yang diberikan pada perusahaan.
Hasil penelitian Surya (2015) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap
peringkat obligasi, sedangkan menurut Melis (2015) tidak terbukti bahwa
leverage berpengaruh terhadap rating sukuk.
Perusahaan besar yang sudah well-establish akan lebih mudah
memperoleh dana dipasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Salah
satu pertimbangan investor ketika akan berinvestasi adalah jika berinvestasi pada
perusahaan besar maka risiko kegagalannya akan kecil. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Surya (2015) menunjukkan ukuran perusahaan (size) mempunyai
pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hasil yang tidak sejalan
dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan Magreta dan Nurmayanti (2009)
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi.
Sukuk mempunyai periode maturity yang bervariasi yaitu dari 1 tahun
sampai dengan lebih dari 5 tahun. Semakin lama periode maturity sukuk maka
bagi hasil/margin/fee yang diberikan oleh penerbit sukuk akan semakin besar hal
ini dikarenakan dalam periode yang lebih lama, sukuk akan lebih sulit untuk
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diprediksi maka dari itu risikonya juga semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan
oleh Purwaningsih (2013) menunjukkan bahwa maturity berpengaruh terhadap
rating sukuk. Tetapi pada penelitian Magreta dan Nurmayanti (2009) maturity
tidak berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi.
Pengguna informasi keuangan merasa bahwa KAP big eight menyediakan
kualitas audit yang lebih baik untuk perusahaan (Almilia dan Devi, 2007). Hal
tersebut didukung oleh penelitian Andry (2005) yang menyatakan bahwa, emiten
yang diaudit oleh KAP big four akan mempunyai peringkat obligasi invesment
grade. Namun menurut Melis (2015), reputasi auditor tidak dapat mempengaruhi
rating sukuk.
Sejumlah hasil penelitian di atas yang meneliti tentang prediksi peringkat
obligasi dan sukuk berhasil dikumpulkan, namun hasil yang ditemukan berbedabeda, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi

Prediksi

Peringkat

Sukuk”

dengan

memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrozie dan Jayanto (2014) dan
Yuliana dkk (2011) serta pemutakhiran tahun penelitian yaitu tahun 2012-2015.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan
permasalahan menjadi :
1. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat sukuk?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat
Indonesia Banking School
Analisis Faktor-faktor..., Yunita Tri Utami Bataviani, Ak.-IBS, 2017

8

sukuk?
3. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap prediksi
peringkat sukuk?
4. Apakah maturity berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat sukuk?
5. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat
sukuk?

1.3 Pembatasan Masalah
Penelitian ini berfokus pada perusahaan penerbit sukuk yang memiliki
data keuangan lengkap dan dipublikasikan dari tahun 2012-2015 dan diperingkat
oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian
Dengan melihat rumusan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki
beberapa tujuan yaitu:
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif leverage terhadap
prediksi peringkat sukuk.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif profitabilitas terhadap
prediksi peringkat sukuk.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif ukuran perusahaan
(size) terhadap prediksi peringkat sukuk.
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4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif maturity terhadap
prediksi peringkat sukuk.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif reputasi auditor
terhadap prediksi peringkat sukuk.

1.5 Manfaat Peneltian
Dalam penulisan penelitian ini dikemukakan beberapa manfaat, yaitu :
1. Akademik
a. Bagi Penulis
Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memperluas wawasan
dan sekaligus memperoleh pengetahuan bagi peneliti, khususnya
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rating sukuk ditinjau dari
faktor keuangan dan faktor non-keuangan. Dengan faktor keuangan
meliputi leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan (size), dan faktor
non-keuangan meliputi maturity dan reputasi auditor.
b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada upaya
pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah, dan berguna juga untuk
menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap
faktor-faktor yang mempengaruhi rating sukuk ditinjau dari faktor
keuangan dan non-keuangan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja
yang berpengaruh terhadap tingkat risiko yang dimiliki oleh sukuk.
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2. Non Akademik
a. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan
dalam menerbitkan sukuk, karena peringkat sukuk yang diberikan oleh
lembaga pemerating bergantung pada kinerja perusahaan yang akan
berdampak pada keputusan berinvestasi calon investor maupun
investor yang sudah ada.
b. Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi
investor dalam menentukan keputusan berinvestasi dan juga dapat
membantu investor menilai perusahaan yang menerbitkan sukuk.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penyusunan penelitian ini sesuai dengan kaidah penulisan
dan literatur dalam pemaparan, penulis menjabarkan setiap pokok
pembahasan dengan sistematis.

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan.
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BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk
membahas masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencangkup
tentang teori dan penelitian terdahulu yang mendukung perumusan
hipotesis serta analisis hasil penelitian lainnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan
secara operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi dan
sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan
data dan metode analisis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari
pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang
dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ke lima ini akan di sertakan kesimpulan dari hasil analisis
yang dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta
saran bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis dan
juga implikasi penelitian terhadap praktik yang terjadi.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan
Menurut PSAK No. 1 paragraf 9 (2015), “Laporan keuangan adalah
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.
Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.
Menurut Kieso et al. (2015, p.6) pengertian laporan keuangan adalah
sebagai berikut:
Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas
untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal
entitas maupun eksternal entitas.
Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK (2015, p.3) adalah sebagai
berikut :
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan
labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam
berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana),
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian
integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, sebagai
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contoh, informasi keuangan segmen industri

dan geografis serta

pengungkapan pengaruh perubahan harga.
Menurut Farid dan Siswanto (2011, p.2) yang dimaksud dengan laporan
keuangan adalah “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan
mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan
ekonomi yang bersifat financial”.
Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2007, p.2) adalah sebagai
berikut:
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan
atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut.
Sedangangkan menurut Baridwan (2004, p.17) adalah “Laporan keuangan
merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, dan suatu ringkasan dari
transaksi-transaksi

keunangan

yang

terjadi

selama

tahun

buku

yang

bersangkutan.”.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 (2015, p.3) adalah :
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang
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bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomik.
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka
mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi
mengenai entitas yang meliputi: “aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan
beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”. Informasi tersebut,
beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan,
membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan
khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.1.3 Teori Signaling
Godfrey et al. (2011) mengatakan bahwa teori sinyal berbicara mengenai
manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu
pengambilan keputusan mereka dengan menggunakan akun-akun laporan
keuangan untuk tujuan masa depan dari perusahaan. Manager tidak hanya
melaporkan “kabar baik” (good news) melalui akun-akun laporan keuangan tetapi
manager juga memiliki insentif untuk melaporkan “kabar buruk” (bad news)
melalui akun-akun laporan keuangan untuk menjaga kredibilitas perusahaan
tersebut dalam pasar saham. Konsekuensi logis dari sinyal teori adalah bahwa ada
insentif bagi semua manajer untuk memberikan sinyal keuntungan yang
diharapkan di masa depan karena, jika investor percaya sinyal, harga saham akan
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meningkat dan pemegang saham akan mendapatkan keuntungan.
Teori sinyal merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan
manajemen dan pihak penerima informasi. Pihak manajemen perlu memberikan
informasi yang diperlukan pihak-pihak penerima informasi baik di dalam maupun
di luar perusahaan dan juga teori yang mengemukakan bagaimana seharusnya
perusahaan memberikan sinyal berupa informasi kepada investor. Informasi
kepada investor baik informasi secara keuangan ataupun non keuangan. Informasi
tersebut diharapkan akan menjadi sinyal untuk investor dalam menilai kualitas
suatu perusahaan. Informasi sangat berguna dalam memberikan catatan mengenai
apa yang telah dilakukan perusahaan di masa lalu dan gambaran keadaan
perusahaan di masa depan dan manfaatnya bagi kelangsungan hidup perusahaan
(Malia ,2015). Dengan demikian, jika informasi akuntansi telah berubah, maka
keputusan investasi juga harus berubah. Hipotesis mengenai informasi akuntansi
sejalan dengan teori sinyal, yaitu manajer memberikan sinyal harapan kepada
investor di masa mendatang (Godfrey et al., 2011, p. 376).
Faktor-faktor yang dapat memprediksi peringkat sukuk perusahaan,
diharapkan akan mampu untuk merealisasikan keinginan para pemilik modal
dalam menyajikan sinyal yang good news mengenai kualitas sukuk, serta
memberikan gambaran mengenai kualitas sukuk yang tercermin dari peringkat
yang diberikan oleh lembaga pemeringkat dan mengenai prediksi atas peringkat
sukuk di masa mendatang.
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2.1.4 Sukuk
Sukuk berasal dari bahasa Arab ”sakk” (tunggal) dan ”sukuk” (jamak)
yang dapat diartikan dengan sertifikat atau dokumen. Menurut Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Sharia
Standards Nomor 17 tentang Sukuk Investasi, sukuk didefinisikan sebagai
sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan bagian kepemilikan yang tak
terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset (usufruct), dan jasa (services),
atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Dari
definisi tersebut dapat dipahami bahwa sukuk adalah suatu sertifikat bernilai sama
yang merepresentasikan bukti kepemilikan pemegang sukuk (investor) atas suatu
bagian tertentu dan tidak terbagi terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan
(underlying asset). Underlying asset sukuk dapat berupa aset berwujud, nilai
manfaat, jasa, asset dari suatu proyek tertentu maupun kegiatan investasi yang
telah ditentukan. Dengan adanya kepemilikan investor atas underlying asset
tersebut, maka investor juga berhak memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari
transaksi atas aset. Keuntungan dari sukuk dapat berupa bagi hasil, margin, uang
sewa atau fee tertentu sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk
(Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko dan Kementrian Keuangan RI, 2015, p. 19 -21). Menurut AAOIFI dalam
Fonna dan Mutia (2014), terdapat banyak jenis sukuk yang dikenal secara
internasional, namun yang sering digunakan adalah:
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1. Sukuk Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih,
yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia
tenaga dan keahlian. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi
berdasarkan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang terjadi
akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian
disebabkan oleh kelalaian tenaga dan keahlian.

Sukuk mudharabah adalah surat tanda bukti investasi dengan akad
mudharabah, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai
mudharib (pengelola usaha) (Direktorat Pembiayaan Syariah, 2014, p. 4).

2. Sukuk Musyarakah
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk
lainya, untuk tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai
dengan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang timbul akan
ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masingmasing pihak.
Sukuk musyarakah adalah surat tanda bukti investasi yang
diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek
baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai
kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah, sehingga
pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau asset kegiatan usaha
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tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan (Direktorat
Pembiayaan Syariah, 2014, p. 14).

3. Sukuk Murabahah

Akad murabahah adalah akad yang berdasarkan kontrak jual beli
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah
dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada
pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang
diperoleh.

Sukuk Murabahah adalah surat tanda bukti investasi yang
diterbitkan untuk membiayai pembelian komoditi murabahah, sedangkan
komoditi tersebut menjadi milik pemegang sukuk. Sukuk murabahah
melambangkan kepemilikan terhadap utang. Sukuk murabahah termasuk
non-tradable sukuk, dan hanya diperjualbelikan di pasar primer, karena
sertifikat sukuk murabahah melambangkan hutang. Syariat Islam
melarang perdagangan hutang karena dapat menjurus pada riba (Trisilo,
2014).

4. Sukuk Salam
Sukuk Salam adalah sukuk berdasarkan akad salam. Yang
dimaksud dengan akad salam adalah akad yang berdasarkan kontrak jual
beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara
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jelas, dengan pembayaran dilakukan dimuka sedangkan barangnya
diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama (Direktorat
Pembiayaan Syariah, 2014, p. 13).
Sukuk salam secara sederhana adalah surat tanda bukti investasi
yang diterbitkan untuk pembelian sesuatu yang diperlukan perusahaan
secara tunai tapi barang akan diterima kemudian hari. Pemegang sukuk
menjadi pemilik barang (Alimin, 2010).

5. Sukuk Istishna’

Akad Istishna’ adalah transaksi jual beli dalam rangka pemesanan
untuk memproduksi suatu aset dimana spesifikasi asset, harga, cara dan
jangka waktu pembayaran ditentukan secara jelas dan disepakati oleh para
pihak. diterbitkan berdasarkan akad istishna’ yang merupakan suatu
bentuk perjanjian jual beli antara para pihak untuk pembiayaan proyek.
Akad istishna’ lazim digunakan untuk pemesanan saet yang membutuhkan
proses produksi atau pembangunan, seperti misalnya dalam pembangunan
gedung, jembatan, jalan, dan sebagainya (Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Kementrian
Keuangan RI, 2015, p. 110).
Sukuk istishna’ adalah surat tanda bukti investasi yang diterbitkan
dengan tujuan mendapatkan dana untuk memproduksi asset tertentu,
sehingga asset yang di produksi tersebut menjadi milik investor
(Direktorat Pembiayaan Syariah, 2014, p. 14). Sukuk Istishna’ hampir
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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) karena adanya fleksibilitas dari
segi pembayaran (Alimin, 2010). Pembeli membeli produk yang akan
dibuat terlebih dulu oleh penjual, bahan berasal dari penjual sesuai
spesifikasi dan harga kesepakatan.

6. Sukuk ijarah
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atas jasa. Sukuk
ijarah diterbitkan berdasarkan akad ijarah, diklasifikasikan menjadi sukuk
kepemilikan asset berwujud yang disewakan dan sukuk kepemilikan
manfaat. Sukuk kepemilikan asset berwujud yang disewakan, diterbitkan
oleh pemilik asset yang disewakan atau yang akan disewakan dengan
tujuan untuk menjual asset demi memperoleh dana, sehingga pemegang
sukuk menjadi pemilik asset. Sedangkan tujuan penerbitan sukuk
kepemilikan manfaat, yaitu menyewakan asset/manfaat asset demi uang
sewa, pemegang sukuk menjadi pemilik manfaat dari asset (Direktorat
Pembiayaan Syariah, 2014, p. 14).

Dari keenam sukuk diatas, berdasarkan data yang didapatkan dari IDX
(Indonesia Stock Exchange), sukuk yang diterbitkan di Indonesia saat ini hanya
menggunakan dua akad yaitu sukuk mudharabah dan sukuk ijarah (Fonna dan
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Mutia, 2014). Kedua sukuk tersebut mempunyai kelebihan masing-masing. Bagi
investor, sukuk ijarah lebih aman dibandingkan sukuk mudharabah, karena dalam
kondisi apa pun, investor pasti akan memperoleh keuntungan berupa sewa yang
dibayarkan oleh emiten sukuk. Sementara itu, investor sukuk mudharabah justru
bisa ikut menanggung rugi. Ini terjadi jika perusahaan penerbit sukuk mengalami
kerugian. Meskipun demikian, sukuk mudharabah bisa memberikan keuntungan
yang jauh lebih besar dibandingkan sukuk ijarah (Zubair, 2012).
Meskipun sukuk memiliki underlying assets yang jelas, sukuk tetap
memiliki resiko. Risiko merupakan kejadian dimasa yang akan datang yang
bersifat tidak pasti dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Sebagaimana
instrumen investasi keuangan lainnya, sukuk juga memiliki beberapa risiko yang
mungkin dihadapi oleh investor maupun penerbit. Salah satunya adalah risiko
operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang timbul dalam kegiatan
bisnis sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak tepat waktu atau karena sebab
eksternal.
Salah satu risiko yang termasuk kedalam risiko operasional adalah risiko
kegagalan pembayaran (default risk) yang merupakan risiko dimana penerbit
sukuk tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok sukuk.
Tolak ukur risiko gagal bayar ini dapat mengacu kepada kualitas peringkat dari
penerbit sukuk yang telah dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat. Semakin tinggi
ratingnya maka risiko gagal bayar juga semakin kecil (Direktorat Pembiayaan
Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Kementrian
Keuangan RI, 2015, p. 33).
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2.1.5 Peringkat Sukuk
Menurut Watts dan Zimmerman (1986, p. 125) peringkat obligasi yang
diterbitkan oleh lembaga pemeringkat banyak digunakan oleh custodian dan
regulator untuk menilai risiko obligasi korporasi dan negara. Hal tersebut
memungkinkan, para investor juga menggunakan peringkat obligasi untuk tujuan
menilai risiko obligasi. Dua lembaga pemeringkat utama yaitu Moody dan
Standard & Poor, dan sejumlah pengamat berpikir peringkat dari kedua lembaga
ini dapat secara substansial mempengaruhi harga obligasi. Misalnya, Ross (1976,
p. 133) menyatakan bahwa Moody dan Standard & Poor mungkin terkadang
salah, tapi peringkat yang mereka keluarkan dapat membuat perbedaan di biaya
pinjaman. Bukti juga menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat menggunakan
data akuntansi dalam pengukuran peringkat. Mengingat bahwa lembaga
pemeringkat berkorelasi dengan β obligasi, ada kemungkinan bahwa data
akuntansi berguna untuk mengukur risiko obligasi. Hasil studi yang dilakukan
Wakeman

(1981)

menunjukkan

bahwa

data

akuntansi

berguna

dalam

memperkirakan risiko obligasi. Pengukuran risiko yang dihitung dari publikasi
data akuntansi yang tersedia sudah tercermin dalam harga obligasi dan saham.
Sedangkan menurut Afiani (2010) peringkat sukuk merupakan indikator
ketepatwaktuan pembayaran pokok utang dan bagi hasil obligasi syariah atau
sukuk, yaitu mencerminkan skala risiko dari semua sukuk yang diperdagangkan.
Peringkat sukuk merupakan opini dari lembaga pemeringkat, serta sumber
informatif bagi pemodal atas risiko sukuk yang diperdagangkan (Berdasarkan
Keputusan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-151/BL/2009).
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Penelitian kali ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
prediksi

peringkat

sukuk,

sehingga

peringkat

sukuk

menjadi

variabel

dependennya.
Lembaga pemeringkat efek akan mengevaluasi dan menganalisis
probabilitas gagal bayar obligasi. Laporan keuangan yang diterbitkan dan
menyangkut materialitas dan dampak kemampuan pembayaran kewajiban utang
akan mempengaruhi peringkat. Tujuannya untuk mendapat penilaian jujur,
independen dan objektif mengenai risiko obligasi. Dengan begitu rating dapat
memberikan informasi akurat berkaitan dengan kinerja keuangan dan posisi
emiten dalam bentuk peringkat kepada calon investor (Melis, 2015).
Salah satunya lembaga pemeringkat yang jasanya sering digunakan adalah
PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang dikenal luas sebagai PEFINDO, didirikan
pada tanggal 21 Desember 1993, atas izin Badan Pengawas Pasar Modal
(BAPEPAM) dan Bank Indonesia. PEFINDO adalah lembaga pemeringkat yang
berafiliasi dengan Standard and Poor’s yang merupakan agen pemeringkat
internasional dan memperoleh lisensi dari BAPEPAM (No.39/PM-PI/1994) pada
tanggal 13 Agustus 1994. Tahapan pemeringkatan oleh PEFINDO dapat dilihat
pada gambar 2.1.

Indonesia Banking School
Analisis Faktor-faktor..., Yunita Tri Utami Bataviani, Ak.-IBS, 2017

24

Gambar 2.1
Pemeringkatan PEFINDO
Permintaan Rating

Kelengkapan Administrasi

Pembentukan Tim Analisis

Proses Analisis

Pertimbangan Putusan

Komite Rating

Pemberitahuan pada Issuer

Penerbitan Rating

Tidak
Dipublikasikan

Dipublikasikan

Monitoring

(Sumber : PEFINDO)
Proses pemeringkatan berawal dari permintaan resmi dari perusahaan yang
membutuhkan peringkat. PEFINDO akan menjawab permintaan tersebut dengan
mengirimkan draft kontrak dan daftar persyaratan yang harus dipenuhi. Proses
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pemeringkatan akan resmi dilakukan setelah PEFINDO menerima kontrak yang
ditandatangani dan semua persyaratan terpenuhi. PEFINDO akan menetapkan tim
analis yang memiliki keahlian sesuai dengan industri atau sektor perusahaan.
Selama proses analisis, analisis perusahaan diperlukan untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang bisnis perusahaan dan analis juga melakukan
pencarian data dan informasi dari sumber-sumber lain yang terpercaya tentang
perusahaan. Kemudian, tim analis mengadakan rapat dengan manajemen
perusahaan dan beberapa pemangku kepentingan yang terkait, untuk mendapatkan
pandangan lebih baik tentang kebijakan dan rencana strategis perusahaan.
Setelah proses analisis selesai, tim analis ditugaskan mengadakan rapat
komite rating untuk menyajikan dan mengusulkan hasil penilaian pada anggota
komite rating. Peringkat akhir yang diberikan perusahaan berdasarkan mayoritas
suara anggota komite. Peringkat akan dipublikasikan atau tidak tergantung dari
perjanjian perusahaan dengan PEFINDO. PEFINDO selaku lembaga pemeringkat
juga melakukan monitoring atas hasil peringkat yang telah dipublikasikan. Hal ini
untuk menjaga agar informasi atas peringkat yang diberikan relevan dan akurat.
Apabila selama pemantauan berkala ternyata kinerja perusahaan memburuk maka
agen pemeringkat dapat menurunkan peringkat tersebut, dan sebaliknya.
Secara umum, hasil peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PEFINDO
dijelaskan pada Tabel 2.1, dengan pengertian sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Peringkat Sukuk
Simbol

Instrumen Pembiayaan Jangka Panjang Berbasis Syariah

idAAA(sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah dengan rating idAAA(sy)
memiliki rating tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO.
Kapasitas emiten paling baik untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjang di bawah kontrak pembiayaan syariah,
dan relatif lebih unggul terhadap emiten Indonesia lainnya.

idAA(sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah dengan rating idAA(sy)
hanya berbeda satu tingkat lebih kecil dibandingkan dengan rating
tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kapasitas emiten sangat
kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang di
bawah kontrak pembiayaan syariah, dan tidak mudah dipengaruhi
oleh perubahan keadaan.

idA(sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah dengan rating idA(sy)
menunjukkan bahwa kapasitas emiten untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjang di bawah kontrak pembiayaan syariah,
relatif kuat terhadap emiten Indonesia lainnya. Namun, dapat
sedikit dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan kondisi ekonomi
yang merugikan.

idBBB(sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah dengan rating idBBB(sy)
menunjukkan parameter perlindungan emiten yang memadai.
Namun, kemampuannya tersebut cukup peka terhadap perubahan
keadaan yang merugikan untuk memenuhi komitmen keuangan
jangka panjang di bawah kontrak pembiayaan syariah.
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idBB(sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah dengan rating idBB(sy)
menunjukkan parameter perlindungan yang agak lemah. Kapasitas
untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang di bawah
kontrak pembiayaan syariah, relatif terhadap emiten Indonesia
lainnya, namun memiliki risiko investasi cukup tinggi, dan sangat
peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

idB(sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah dengan rating idB(sy)
menunjukkan parameter perlindungan yang lemah. Walaupu
masih

memiliki

kemampuan

untuk

memenuhi

kewajiban

keuangan jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan
bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk
kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
idCCC(sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah dengan rating dCCC(sy)
rentan terhadap gagal bayar, dan bergantung kepada perbaikan
keadaan eksternal yang menguntungkan bagi penerbit untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka panjang di bawah kontrak
pembiayaan syariah.

idD(sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah dengan rating idD(sy)
dinilai ("Selective Default") telah gagal untuk membayar satu atau
lebih dari kewajiban keuangan saat jatuh tempo.

(Sumber : PEFINDO)
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2.1.6 Faktor Keuangan dan Non Keuangan yang Mempengaruhi Prediksi
Rating Sukuk
Peringkat sukuk membantu investor dalam menilai utang perusahaan dan
risiko berupa ketidakmampuan emiten dalam melunasi kewajibannya selama
umur sukuk tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi
peringkat sukuk dari faktor keuangan dan non keuangan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Leverage
Leverage

keuangan

merupakan

penggunaan

hutang

untuk

meningkatkan laba. Leverage memperbesar keberhasilan (laba) dan
kegagalan (rugi) manajerial, hal tersebut bergantung pada bagaimana
manajerial mengelola hutang (Subramanyam dan Wild, 2010, p. 265).
Penerbitan sukuk digunakan sebagai sumber pendanaan pengganti modal,
sebagai gantinya perusahaan yang menerbitkan sukuk akan membayarkan
bagi hasil, margin atau fee kepada pembeli sukuk tersebut. Rasio leverage
mengindikasi tingkat pinjaman perusahaan.
Pengukuran

rasio

leverage

terdiri

dari

beberapa

rumus

menurut

Subramanyam dan Wild (2010), yaitu:
a. Total Debt to Equity Ratio
Total Debt to Equity Ratio merupakan Perbandingan antara
hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan
menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi
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seluruh kewajibanya .
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 ! 𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

b. Longterm-debt to Equity
Longterm-debt to Equity mengukur hubungan hutang jangka panjang
dengan modal. Jika rasio lebih dari 1: 1 menunjukkan pembiayaan
hutang jangka panjang lebih besar dibandingkan dengan modal.
𝐿𝑜𝑛𝑔 − 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =

𝐿𝑜𝑛𝑔 − 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 ! 𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

c. Debt to Total Assets Ratio
Debt to Total Assets Ratio mengukur seberapa besar aktiva yang
didanai olehh utang. Semakin besar Debt to Total Assets Ratio maka
semakin besar risiko yang dihadapi oleh kreditur.
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

d. Time Interest Earnd
Time Interest Earnd mengukur berapa kali Earning Before Income
Tax dapat meng-cover biaya bunga. Semakin tinggi Time Interest
Earnd maka semakin baik.
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 =

𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
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Dalam penelitian ini leverage diukur dengan menggunakan Debt to
Equity Ratio (DER). Kusumawati dan Sudento (2005) menggambarkan
leverage sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya
dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Dengan tingginya rasio
leverage menunjukkan bahwa total hutang perusahaan lebih besar
dibandingkan dengan total modalnya yang artinya jika terjadi kegagalan
usaha kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bagi hasil,
margin atau fee dan pokok pinjaman kepada pembeli sukuk pada saat jatuh
tempo dan kemungkinan investor mengalami kerugian juga turut
meningkat. Semakin tinggi rasio leverage maka akan semakin besar risiko
yang didapatkan investor, karena semakin besar aset yang didanai oleh
hutang dari pada ekuitas, maka dari itu perusahaan tidak dapat mengcover
utang perusahaan (Purwaningsih, 2013).

2. Profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur pendapatan atau
keberhasilan operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Pendapatan
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari
utang dan ekuitas. Rasio profitabilitas juga mempengaruhi posisi likuiditas
perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang (Kieso, et. al.,
2015). Tingkat pengembalian atas investasi bargantung pada keahlian,
sumber daya, kepintaran, dan motivasi manajemen. Untuk menilai
profitabilitas menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi
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(laba) dan neraca (pendanaan). Dan angka dari rasio profitabilitas dapat
mengungkapkan pengembalian atas investasi modal secara efektif dari
berbagai perspektif kontributor pendanaan yang berbeda (kreditor dan
pemegang saham) (Subramanyam dan Wild, 2010:143).
Pengukuran rasio profitabilitas terdiri dari beberapa rumus menurut
Subramanyam dan Wild (2010), yaitu:
a. Return on Assets
Return on Assets adalah kemampuan perusahaan dengan seluruh
hutang dan modal yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba
operasi perusahaan (EBIT).
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑎𝑥
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

b. Return on Equity
Return on Equity mengukur kemampuan perusahaan mengelola
modal sendiri secara efektif untuk menghasilkan laba.
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 ! 𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

c. Return on Investment
Return on Investment mengukur kemampuan hutang dan modal yang
diinvestasikan dalam aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih.
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 =

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
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d. Net Profit Margin
Net Profit Margin mengukur kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan bersih dari penjualannya.
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑆𝑎𝑙𝑒

Secara garis besar rasio ini menentukan kemampuan perusahaan
untuk meraih keberhasilannya, memperoleh pendanaan, membayar kreditor
dan memberikan imbalan kepada pemilik. Salah satu indikator penting
untuk menilai peringkat obligasi di masa mendatang adalah dengan melihat
sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan dengan menggunakan
ROA (Tandelilin, 2001). Maka dari itu semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan maka semakin rendah risiko ketidakmampuan membayar
(default) dan semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan
tersebut (Malia, 2015).
3. Ukuran Perusahaan (Size)
Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai pengklasifikasian besar
atau kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam
total penjualan, total asset, jumlah pegawai, nilai pasar perusahaan, nilai
buku perusahaan dan lain-lain. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.
11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan
aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak
lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum
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yang total aktivanya diatas seratus milyar. Oleh karena itu dalam penelitian
ini ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total
assets.
Freeman

berpendapat

bahwa,

perusahaan-perusahaan

besar

menyediakan berbagai informasi yang lebih besar dari perusahaanperusahaan kecil, serta perusahaan besar memiliki derajat yang lebih tinggi
dengan pelaporan keuangan konstan dalam kegiatan analisis keuangan
(Godfrey, et. al., 2011:415). Wati (2004) menyatakan bahwa semakin besar
perusahaan dan semakin dikenal oleh masyarakat, maka semakin kecil pula
ketidakpastian yang dimiliki oleh investor. Alasan lainnya, dengan
menggunakan ukuran perusahaan (size) investor dapat mengetahui
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya secara periodik dan
melunasi pokok pinjaman yang dapat meningkatkan peringkat obligasi
perusahaan (Yuliana dkk, 2011).

4. Maturity
Maturity

adalah

tanggal

ketika

pemegang

obligasi

akan

mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang
dimilikinya (Tandelilin, 2010). Periode maturity obligasi bervariasi dari
365 hari sampai dengan diatas 30 tahun. Namun, dilihat dari jangka
waktunya, obligasi dapat dibedakan menjadi obligasi yang berjangka
waktu pendek yaitu 1-5 tahun, berjangka waktu menengah 5-15 tahun dan
berjangka waktu panjang 15-30 tahun (Siamat, 2005). Semakin pendek
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jangka waktu obligasi maka akan semakin diminati oleh investor, karena
dianggap risikonya kecil, sehingga perusahaan yang peringkat obligasinya
tinggi mempunyai umur obligasi yang pendek (Rahardjo, 2003).
Perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan umur yang pendek
ternyata menunjukkan peringkat obligasi tersebut adalah investment grade.
Karena itu investor dianjurkan memilih perusahaan yang menerbitkan
obligasi dengan maturity kurang dari 5 tahun atau paling tidak 5 tahun
(Purwaningsih, 2013).
5. Reputasi Auditor
Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi
akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional (Ikatan
Akuntan Indonesia, 2007). Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan
pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan tertentu yang
secara umum tidak dapat diamati. Auditor bertanggung jawab untuk
menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan
digunakan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan.
Reputasi auditor menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang
disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut (Giri,
2010).
Rudyawan dan Badera (2007), menyatakan bahwa auditor yang
memiliki reputasi besar dan nama dapat memberikan kualitas audit yang
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lebih baik, termasuk masalah kelangsungan perusahaan yang di audit
untuk mempertahankan reputasi mereka. Maka dari itu ukuran KAP
menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan
melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP menjadi kurang
tergantung secara ekonomi kepada klien. Klien juga kurang dapat
mempengaruhi opini auditor. Kantor Akuntan Publik di Indonesia dibagi
menjadi KAP the big four dan Kantor Akuntan Publik non the big four.
Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big
Four di Indonesia, yaitu:
1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP
Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja
sama dengan KAP Siddharta dan Widjaja.
3. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono,
Suherman dan Surja.
4. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP
Osman Bing Satrio.
Keempat KAP the big four diatas dianggap memiliki reputasi yang
lebih baik dibandingkan dengan KAP-KAP lain di Indonesia (KAP nonbig four). Sehingga keempat KAP tersebut diatas diberi label KAP the big
four. Hal tersebut juga didasarkan pada ukuran dan reputasi KAP tersebut
dalam memberikan jasa audit (Yuliana dan Aloysia, 2004).
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2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang terkait dengan peringkat sukuk dan peringkat obligasi
telah dilakukan oleh beberapa peniliti di Indonesia. Penelitian mengenai Faktor
yang Mempengaruhi Rating Sukuk yang Ditinjau dari Faktor Akuntansi dan NonAkuntansi oleh Septi Purwaningsih (2013) dengan populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan yang menerbitkan sukuk dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia
serta diperingkat oleh PEFINDO. Teknik pengambilan sampel menggunakan
metode purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode studi dokumeneter. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Variabel
liquidity secara parsial tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Variabel
secure secara parsial berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Variabel maturity
secara parsial berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Leverage, liquidity, secure
dan maturity secara simultan berpengaruh terhadap peringkat sukuk.
Damalia Afiani (2012) melakukan penelitian Pengaruh Likuiditas,
Produktivitas, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Peringkat Sukuk (Studi
Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2008- 2010)
dengan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah yang secara konsisten listing selama tahun 2008-2010,
dan diambil dengan metode purposive sampling. Metode analisis data
menggunakan Analisis Regresi Berganda dengan pengujian hipotesis uji statistik
F dan uji statistik t, bantuan program SPSS 19.0. Hasil penelitian ini menunjukkan
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bahwa pengujian secara simultan ke empat variabel tidak mempengaruhi
peringkat sukuk. Pengujian secara parsial, variabel likuiditas dan profitabilitas
mempengaruhi peringkat sukuk, sedangkan produktivitas dan leverage tidak
mempengaruhi peringkat sukuk.
Penelitian yang dilakukan oleh Tsalatsah Nurakhiroh Fachrurrozie dan
Prabowo Yudo Jayanto (2014) dengan variabel Profitabilitas, Likuiditas,
Leverage dan Manajemen Laba sebagai variabel Intervening. Dalam penelitiannya
menggunakan Populasi yaitu, annual report seluruh perusahaan non perbankan
penerbit sukuk yang terdaftar di BEI tahun 2009- 2012. Sampel dipilih
menggunakan metode purposive sampling yaitu perusahaan non perbankan
penerbit sukuk yang sukuknya di peringkat oleh PEFINDO sehingga diperoleh 40
pengamatan. Data dianalisa dengan menggunakan regresi berganda dan analisis
jalur berupa uji sobel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas
berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan likuiditas dan leverage tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba. Profitabilitas dan leverage berpengaruh
terhadap peringkat sukuk, sedangkan likuiditas dan manajemen laba tidak
berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Uji hipotesis menggunakan uji sobel
menunjukan bahwa secara tidak langsung manajemen laba tidak dapat memediasi
hubungan antara profitabilitas dengan peringkat sukuk.
Magreta dan Poppy Nurmayanti (2009) melakukan penelitian FaktorFaktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Ditinjau dari Faktor
Akuntansi dan Non-Akuntansi dengan sample dari penelitian ini terdiri dari 80
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perusahaan yang terdaftar di PEFINDO dari tahun 2005-2008 kecuali Bank dan
Lembaga Keuangan, Perusahaan Sekuritas dan Keuangan lainnya. Pengujian
hipotesis menggunakan Logit regression. Maka dari pengujian tersebut didapatkan
hasil Firm Size, Liquidity, Leverage, Maturity dan Auditor Reputation tidak
mempengaruhi prediksi peringkat obligasi dan Profitability, Productivity dan
Secure mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. Hasil yang diperoleh secara
umum, obligasi perusahaan Indonesia Investment Grade.
Erny Indah Surya (2015) meneliti Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm
Size), Profitabilitas, Likuditas, Produktivitas, dan Leverage terhadap Peringkat
Obligasi dengan Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
metode purposive sampling yang terdiri atas obligasi yang diterbitkan oleh
perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2013- 2014 dan
diperingkat oleh PEFINDO. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi
linear berganda. Hasil dari pengujian ini membuktikan ukuran perusahaan,
produktivitas, dan leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi, sedangkan
profitabilitas dan likuiditas merupakan variabel yang tidak berpengaruh terhadap
peringkat obligasi.
Kalia Melis (2015) meneliti Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Rating Sukuk dengan variabel liquidity ratio, profitability ratio, leverage ratio
dan reputasi auditor. Sample yang digunakan adalah sukuk yang terdaftar di
Indonesia Stock Exchange dan di rating oleh PEFINDO selama tahun 2009-2013.
Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling, dengan jumlah 65
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sample. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple analysis
linier regression. Hasil dari penelitian ini adalah liquidity, profitability, leverage
dan reputasi auditor secara simultan mempengaruhi peringkat sukuk. Liquidity
secara parsial mempengaruhi rating sukuk. Sedangkan reputasi auditor tidak
mempengaruhi peringkat sukuk.

2.3 Kerangka Pemikiran
Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk
mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan dari rencana bisnisnya.
Terdapat dua sumber utama pendanaan eksternal – investor ekuitas (disebut
pemilik atau pemegang saham) dan kreditor (pemberi pinjaman). Keputusan
tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan
(Subramanyam dan Wild, 2010). Akan tetapi komposisi pendanaan dari kreditor
yang terlalu banyak akan meningkatkan rasio leverage, jika leverage yang diukur
menggunakan total debt to equity tinggi dan perusahaan tidak dapat membayar
kewajibannya dari operasi perusahaan maka modal yang dimiliki perusahaan tidak
akan cukup untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Hal itu pula yang akan
berdampak pada penurunan peringkat sukuk yang diterbitkan karena emiten tidak
dapat membayar kewajibannya kepada pemegang sertifikat kepemilikan sukuk.
Pengembalian total asset yang digunakan perusahaan dalam kegiatan suatu
perusahaan merupakan salah satu cara mengukur profitabilitas, hal ini penting
diperhatikan karena perusahaan haruslah dalam keadaan menguntungkan untuk
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mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Menurut Irawati (2007, p.59)
Return On Assets adalah kemampuan suatu (dengan seluruh aktiva perusahaan)
dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba operasi
perusahaan

(EBIT).

Ketika

profitabilitas

semakin

tinggi

hal

tersebut

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi menguntungkan dan
dapat melunasi kewajiban-kewajibannya. Hal itu juga akan berdampak pada
peringkat sukuk yang diberikan akan semakin baik karena ketika suatu perusahaan
terus menerus menghasilkan laba, maka perusahaan akan mampu membayar
kewajiban-kewajibannya kepada pemegang sertifikat sukuk.
Ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian besar atau kecilnya
perusahaan. Menurut Riyanto (2008, p.313) besar kecilnya perusahaan dilihat dari
besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Yuliana dkk (2011)
menyatakan bahwa semakin besar perusahaan dan semakin dikenal oleh
masyarakat, maka semakin banyak informasi yang bisa diperoleh investor dan
semakin kecil pula ketidakpastian yang dimiliki oleh investor. Oleh karena ini
ketika suatu perusahaan semakin besar maka peringkat sukuknya akan semakin
baik.
Periode maturity obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan
diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih
mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko yang lebih kecil dibandingkan
dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara
umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau
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bunganya (Bursa Efek Indonesia, 2010). Hal tersebut juga akan berdampak
kepada peringkat sukuk, sukuk yang mempunyai peringkat investment grade
memiliki periode maturity yang pendek.
Auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap
manajemen agar dapat menyajikan informasi keuangan secara andal dan terbebas
dari praktek kecurangan akuntansi. Penggunaan KAP big four cenderung lebih
independen untuk menjaga reputasinya. Dengan begitu investor dapat mengetahui
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yang
berdampak pada keamanan obligasi untuk diinvestasikan sehingga peringkat
obligasi perusahaan dapat meningkat (Yuliana dkk., 2011).
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menguji

apakah

variabel

yang

diklasifikasikan dalam faktor keuangan yaitu: (1) leverage, (2) profitabilitas, dan
(3) ukuran perusahaan (size), sedangkan dalam faktor non keuangan yaitu: (4)
maturity dan (5) reputasi auditor, dapat memprediksi peringkat sukuk yang
dikeluarkan PEFINDO pada seluruh perusahaan di Indonesia yang menerbitkan
sukuk tahun 2012-2015. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka penelitian dalam
penelitian ini sebagai berikut:
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Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Leverage

H1 (-)

Profitabilitas

H2 (+)

Ukuran Perusahaan

H3 (+)

Maturity

H4 (-)

Reputasi Auditor

H5 (+)

Prediksi Peringkat
Sukuk

2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Beberapa penelitian terdahulu sudah melakukan pengujian hubungan rasio
leverage

terhadap

rating

sukuk,

leverage

digunakan

untuk

mengukur

keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor (hutang) dan yang
didanai oleh pemilik perusahaan (ekuitas) (Fachrurrozie dan Jayanto, 2014). Hasil
yang sama juga ditemukan dalam penelitian Yuliana dkk (2011), yang
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menyatakan bahwa Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi cenderung
memiliki kemampuan yang rendah dalam memenuhi kewajibannya. Semakin
tinggi rasio leverage maka semakin rendah peringkat obligasi perusahaan. Salah
satu alasannya adalah ketika rasio leverage tinggi diartikan sebagian besar aktiva
didanai dengan hutang yang berdampak pada rendahnya kemampuan perusahaan
dalam melunasi kewajiban sehingga dapat menurunkan peringkat obligasi
perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 : Rasio Leverage berpengaruh negatif terhadap Prediksi Peringkat Sukuk

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Dalam penelitian Yuliana dkk (2011) tentang Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi menyatakan bahwa semakin tinggi
profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dapat diartikan bahwa perusahaan
semakin efisien untuk memperoleh laba dengan perputaran total aktiva yang
dimilikinya dan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar bunga
periodik serta melunasi pokok pinjamannya maka dari itu sukuk yang diterbitkan
akan mendapat peringkat yang baik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Magreta dan Nurmayati (2009), bahwa profitabilitas memiliki
pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan. Apabila laba perusahaan tinggi,
maka peringkat yang diberikan akan semakin baik sehingga variabel ini dikatakan
dapat mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. Berdasarkan uraian diatas
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Rasio Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
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2.4.3 Pengaruh Ukuran Perushaan (Size) terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Semakin besar ukuran perusahaan (size) yang di proksikan dengan total
asset maka perusahaan semakin banyak dikenal masyarakat sehingga investor
dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah yang dapat menekan
ketidakpastian yang dimiliki investor (Yuliana dkk, 2011). Hasil penelitian
tersebut sejalan dengan hasil penelitian Surya (2015) yang menunjukkan Ukuran
perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Ukuran
perusahaan (size) yang diukur dari total aset perusahaan akan mempengaruhi
peringkat obligasi perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat
kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Selain itu, semakin
besar total asset yang dimiliki perusahaan diharapkan semakin mempunyai
kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan. Berdasarkan uraian diatas
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Ukuran Perushaan berpengaruh positif terhadap Prediksi Peringkat Sukuk

2.4.4 Pengaruh Maturity terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Hasil penelitian Andry (2005) yang menunjukkan bahwa Maturity
mempengaruhi peringkat obligasi. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang
memiliki maturity kurang dari 5 tahun akan berada pada peringkat obligasi
investment grade. Hal ini didukung oleh penelitian Purwaningsih (2013), yang
menyatakan bahwa, sukuk yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih
mudah untuk di prediksi, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan
dengan sukuk yang memiliki periode jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Berdasarkan
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uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4 : Maturity berpengaruh negatif terhadap Prediksi Peringkat Sukuk

2.4.5 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang termasuk
Big

Four

lebih

berkualitas

dan

dapat

dipercaya

serta

dapat

dipertanggungjawabkan karena dinilai secara independen dan profesional atas
keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan (Nuryaman, 2008). Hasil
ini sejalan dengan penelitian Andry (2005), yang menyatakan bahwa, perusahaan
yang di audit menggunakan jasa KAP Big Four, cenderung berpeluang lebih besar
dalam mendeteksi salah saji material terkait kemampuan perusahaan membayar
obligasi. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H5 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang
peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan (Margono, 2010).
Populasi penelitian adalah perusahaan yang menerbitkan sukuk dan di peringkat
oleh PEFINDO pada tahun 2012 sampai dengan 2015.
Jenis data dalam penelitian ini menurut waktu memperolehnya adalah data
panel, yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu.
Menurut cara memperolehnya, jenis data dalam penelitian ini adalah data
sekunder berupa laporan tahunan seluruh perusahaan yang menerbitkan sukuk dan
diperingkat oleh PEFINDO dan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa
Keuangan berupa data produk obligasi syariah untuk mengukur leverage,
profitabilitas, ukuran perusahaan, maturity dan reputasi auditor. Periode data
penelitian mencakup data tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015.

3.2 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif dengan metode
kausal komparatif (causal comparative research), yaitu jenis penelitian dengan
karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau
lebih.
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3.3 Metode Pengambilan sampel
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode
purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai
dengan kriteria yang ditentukan. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa, purposive
sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Sehingga dapat diperoleh sampel yang mewakili sesuai dengan kriteria-kriteria
yang ditetapkan. Kriteria-kriteria perusahaan yang menjadi sampel penelitian
adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan yang menerbitkan sukuk.
2. Perusahaan yang sukuknya beredar pada tahun pengamatan 2012-2015.
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap yang
berakhir pada 31 Desember 2012-2015.
4. Perusahaan yang ratingnya dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek
Indonesia.

3.4 Variabel dan Operasional Variabel
3.4.2

Variabel Dependen
Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi

variabel utama penelitian (Sekaran, 2009, p.116). Pengukuran variabel ini dengan
memberikan nilai yang sesuai dengan kategori peringkat sukuk yang dikeluarkan
PT.PEFINDO. Peringkat Sukuk dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori
yaitu invesment grade (AAA, AA, A, BBB) dan non investment grade (BB, B,
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CCC, D) pembagian dua kategori ini mengacu pada Afiani (2012). Akan tetapi
sampel yang digunakan tidak ada yang termasuk kategori non investment grade
(BB, B, CCC, D), sehingga penelitian ini hanya menggunakan satu kategori yaitu
invesment grade (AAA, AA, A, BBB). Pengukuran variabel ini menggunakan
peringkat yang dikonversikan kedalam bentuk nilai seperti pada tabel berikut :

3.4.2 Variabel Independen
Variabel

independen

(variabel

bebas)

merupakan

variabel

yang

mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat), baik secara positif ataupun
negatif (Sekaran, 2009, p. 117). Variabel independen dalam penelitian ini
diklasifikasikan dalam faktor keuangan yaitu: (1) leverage, (2) profitabilitas dan
(3) ukuran perusahaan (size); faktor non keuangan yaitu: (4) maturity dan (5)
reputasi auditor.
1. Leverage
Leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan Debt to Equity
Ratio (DER). Rasio ini membandingkan total hutang terhadap total
modal. Pengukuran ini sesuai dengan Subramanyam and Wild (2010).
Dengan demikian, rasio leverage diukur dengan menggunakan rumus:
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2. Profitabilitas
Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan Return on
Total Assets (ROA). Rasio ini membandingkan Earning Before Income
Tax yang diperoleh dengan total assets. Pengukuran ini sesuai dengan
Subramanyam and Wild (2010). Dengan demikian, rasio profitabilitas
diukur dengan menggunakan rumus:

3. Ukuran Perusahaan (Size)
Ukuran perusahaan merupakan variabel yang mengukur besarnya
aset yang dimiliki perusahaan, namun karena nilai total assets
perusahaan besar maka dapat disederhanakan dengan mentransformasi
kedalam natural logaritma dari total assets perusahaan (Ghozali, 2013).
Dengan demikian, ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus :

4. Maturity
Maturity adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan
mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi
yang dimilikinya (Andry, 2005). Maturity dalam penelitian ini diukur
menggunakan variabel dummy, bernilai 1 jika obligasi mempunyai
umur antara 1 sampai 5 tahun dan bernilai 0 jika obligasi mempunyai
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umur lebih dari 5 tahun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
batasan maturity 5 tahun pada variabel dummy karena menurut Siamat
(2015) obligasi yang berjangka waktu pendek yaitu 1-5 tahun.
5. Reputasi Auditor
Auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap
manajemen agar dapat menyajikan informasi keuangan secara andal
dan terbebas dari praktek kecurangan akuntansi. Melis (2015)
mengemukakan argumentasi yang mendasari dimasukkannya reputasi
auditor dalam prediksi peringkat sukuk adalah semakin tinggi reputasi
auditor maka akan memberikan hasil audit yang dapat dipercaya
sehingga

semakin

kecil

kemungkinan

perusahaan

mengalami

kegagalan. Reputasi Auditor diukur menggunakan variabel dummy,
bernilai 1 jika diaudit oleh KAP Big Four dan bernilai 0 jika jika
diaudit oleh KAP Non Big Four.
Tabel 3.1
Operasional Variabel
Variabel

Pengukuran

Skala

Variabel Dependen
Peringkat sukuk

Pengukuran variabel ini menggunakan rating
yang dikonversikan ke dalam bentuk nilai
seperti pada tablel berikut :

Ordinal

Indonesia Banking School
Analisis Faktor-faktor..., Yunita Tri Utami Bataviani, Ak.-IBS, 2017

51

Variabel Independen
Leverage

Rasio
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 ! 𝑠𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Profitabilitas

Rasio
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑎𝑥
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

Rasio

Ukuran
Perusahaan
(Size)

Logaritma Natural dari Total Assets

Maturity

Bernilai 1 jika obligasi tersebut mempunyai

Nominal

umur kurang dari 5 tahun dan bernilai 0 jika
obligasi tersebut mempunyai umur lebih dari
5 tahun.
Reputasi
Auditor

Bernilai 1 jika perusahaan yang menerbitkan

Nominal

sukuk diaudit oleh big four, dan nilai 0 jika
perusahaan yang menerbitkan sukuk di audit
oleh selain big four.

(Sumber: Olahan Penulis, 2017)
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3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.5.1 Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Analisis Regresi
Logistik untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor
(variabel bebas) terhadap variabel terikat. Analisis Regresi Logistik ini
menggunakan software SPSS (Statistical Package for Social Science) 24. Secara
persamaan matematik Ordered Logit Regression dapat dituliskan sebagai berikut :
𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑃 𝐵𝐵𝐵 =

Log

!(!!!)
!!!(!!!)

……………………………………………………….1

𝑃(𝐵𝐵𝐵)
= 𝛂𝐣 + 𝛃𝟏𝐋𝐄𝐕 + 𝛃𝟐 𝐏𝐑𝐎 + 𝛃𝟑𝐒𝐈𝐙𝐄 + 𝛃𝟒 𝐌𝐀𝐓 + 𝛃𝟓𝐀𝐔𝐃
1 − 𝑃(𝐵𝐵𝐵)

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑃 𝐵𝐵𝐵 + 𝑃 𝐴 ) =

Log

! !!! !!(!)
!!! !!! !!(!)

𝑃 𝐵𝐵𝐵 + 𝑃(𝐴)
= 𝛂𝐣 + 𝛃𝟏𝐋𝐄𝐕 + 𝛃𝟐 𝐏𝐑𝐎 + 𝛃𝟑𝐒𝐈𝐙𝐄 + 𝛃𝟒 𝐌𝐀𝐓 + 𝛃𝟓𝐀𝐔
1 − 𝑃 𝐵𝐵𝐵 − 𝑃(𝐴)

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑃 𝐵𝐵𝐵 + 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐴𝐴 ) =

Log

………………………………….……2

! !!! !! ! !!(!!)
!!! !!! !! ! !!(!!)

………………………3

𝑃 𝐵𝐵𝐵 + 𝑃 𝐴 + 𝑃(𝐴𝐴)
= 𝛂𝐣 + 𝛃𝟏𝐋𝐄𝐕 + 𝛃𝟐 𝐏𝐑𝐎 + 𝛃𝟑𝐒𝐈𝐙𝐄 + 𝛃𝟒 𝐌𝐀𝐓 + 𝛃𝟓𝐀𝐔𝐃
1 − 𝑃 𝐵𝐵𝐵 − 𝑃 𝐴 − 𝑃(𝐴𝐴)

Keterangan:
P(BBB)

: Probabilitas peringkat BBB dibanding peringkat AAA.

P(A)

: Probabilitas peringkat A dibanding peringkat AAA.

P(AA)

: Probabilitas peringkat AA dibanding peringkat AAA.
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α

: Konstanta.

β1-β5

: Koefisien regresi variabel independen.

LEV

: Leverage sebagai variabel independen.

PRO

: Profitabilitas sebagai variabel independen

SIZE

: Ukuran Perusahaan (Size) sebagai variabel independen.

MAT

: Maturity sebagai variabel independen.

AUD

: Reputasi Auditor sebagai variabel independen.

3.5.2 Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan
informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis.
Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat
dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range
(Ghozali, 2013, p. 19). Menurut Winarno (2011) mean digunakan untuk
mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk
mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.
Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan,
sedangkan minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang
bersangkutan.

3.5.3 Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan
independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal. Model
regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data yang normal atau
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mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melakukan Uji
Kolomogorov-Smirnov (K-S) atau dengan melihat nilai kurtosis dan skewness
untuk semua variabel dependen dan independen (Ghozali, 2013, p.154-159).
Uji normalitas dilakukan dengan membuat hipotesis:
H0 = Residual data terdistribusi normal
Ha = Residual data tidak terdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05
Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05
3.5.4 Multikolinearitas
Multikoliniearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel
independen.

Karena

melibatkan

beberapa

variabel

independen,

maka

multikolinieritas tidak akan terjadi apabila persamaan regresi sederhana (yang
terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen). Gejala
multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien determinasi dan koefisien
korelasi yang tinggi. Sehingga, multikolinieritas dapat diketahui jika hasil
pengujian menghasilkan nilai Fhitung > Fkritis pada α dan derajat kebebasan
tertentu (Winarno, 2011). Indikator dalam mendeteksi adanya multikolinieritas
dengan melihat nilai R2 tidak lebih dari 0,80 (Gujarati dan Porter, 2010).
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3.5.5 Menilai Model Fit
3.5.5.1 Model Fitting Information
Pengujian ini menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen
yaitu leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, maturity dan reputasi auditor
terhadap variabel dependennya yaitu peringkat sukuk. Analisis pertama yang
dilakukan adalah menguji keseluruhan model (overall model fit). Pengujian ini
dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likehood (-2LL) awal
(intercept only) dengan -2 Log Likelihood (-2LL) pada model final. Adanya
pengurangan nilai antara -2LL (intercept only) dengan nilai -2LL pada model
final menunjukkan bahwa model fit dengan data. (Ghozali, 2013, p.346).
Hipotesis untuk menilai model fit adalah:
H0 : Model Fit hanya dengan intercept saja
Ha : Model Fit dengan memasukkan variabel indepeden
Adapun kriteria pengujian hipotesis Model Fitting Information adalah sebagai
berikut:
1) Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima
2) Jika probabilitas ≤ 0,05 maka H0 ditolak

3.5.5.2 Uji Goodness of Fit
Uji Goodness of Fit menunjukkan uji kesesuaian model dengan data
empiris, dimana hipotesis nol adalah data hasil prediksi model sesuai dengan data
empiris. Apabila nilai Goodness of Fit > 0,05 (nilai signifikan Pearson dan

Indonesia Banking School
Analisis Faktor-faktor..., Yunita Tri Utami Bataviani, Ak.-IBS, 2017

56

Deviance > 0,05) maka model yang terbentuk adalah fit atau layak digunakan
(Ghozali, 2013, p.340). Hipotesis untuk menilai model fit adalah:
H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data
Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data
Adapun kriteria pengujian hipotesis uji goodnesss of fit adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai goodness of fit > 0,05 maka H0 diterima
2. Jika nilai goodness of fit ≤ 0,05 maka H0 ditolak

3.5.5.3 Uji Pseudo R-Square
Uji Pseudo R-Square terdiri dari Cox and Snell, Nagelkerke, dan
McFadden. Pseudo R-Square digunakan untuk menjelaskan variasi variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Tingkat variabilitas
tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai McFadden (Ghozali, 2013, p.347).

3.5.5.4 Uji Parallel Lines
Uji Parallel Lines digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori
memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan
logit adalah sama untuk semua persamaan logit. Nilai yang diinginkan dalam uji
parallel lines ini adalah tidak signifikan yaitu p > 0,05. Ketidakcocokan sebuah
model dapat disebabkan karena salah dalam memilih link function atau kesalahan
dalam membuat peringkat kategori. Untuk itu dapat dilakukan permodelan
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kembali dengan memilih link function yang lain (Ghozali, 2013, p. 349).
Hipotesis untuk menilai Uji Parallel Lines adalah:
H0 : Koefisien regresi sebanding untuk semua variabel output.
Ha : Koefisien regresi berbeda untuk semua variabel output.
Adapun kriteria pengujian hipotesis uji Parallel Lines adalah sebagai berikut:
1. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima
2. Jika probabilitas ≤ 0,05 maka H0 ditolak

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis
3.6.1 Uji Parsial
Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh
suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasis variabel
dependen secara parsial (Ghozali, 2013, p.171). Pengujian hipotesis dalam
penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran
perusahaan, maturity, reputasi auditor terhadap prediksi peringkat sukuk secara
parsial. Untuk pengujian ini tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan adalah
sebesar 1% dan 5%. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis sebagai berikut:
1. Menyusun formulasi hipotesa 1 sisi
H0 : α1 ≤ 0, berarti terdapat variabel leverage yang tidak berpengaruh
signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk
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Ha : α1 > 0, berarti terdapat variabel leverage yang berpengaruh
negatif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk

H0 : α1 ≤ 0, berarti terdapat variabel profitabilitas yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk
Ha : α1 > 0, berarti terdapat variabel profitabilitas yang berpengaruh
positif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk

H0 : α1 ≤ 0, berarti terdapat variabel ukuran prusahaan yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk
Ha : α1 > 0, berarti terdapat variabel ukuran perusahaan yang
berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk

H0 : α1 ≤ 0, berarti terdapat variabel maurity yang tidak berpengaruh
signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk
Ha : α1 > 0, berarti terdapat variabel maturity yang berpengaruh
negatif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk

H0 : α1 ≤ 0, berarti terdapat variabel reputasi auditor yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk
Ha : α1 > 0, berarti terdapat variabel reputasi auditor yang
berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk
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2. Kriteria penerimaan atau penolakan Ho satu sisi
a. Bila t dihitung < t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak.
b. Bila t dihitung > t tabel, maka Ho dapat ditolak.
Berdasarkan probabilitas (p-value)
a. Jika probabilitas (p-value) > α maka Ho diterima
b. Jika probabilitas (p-value) < α maka Ho ditolak
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan
kriteria yang telah ditetapkan pada bab III. Dalam penelitian ini diperoleh total
sampel 64 pengamatan pada perusahaan yang menerbitkan sukuk periode 20122015. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam
penelitian ini.
Tabel 4.1
Pemilihan Sampel
Keterangan

Jumlah

Jumlah Sukuk yang Beredar

32

Jumlah Sukuk yang Jatuh Tempo sebelum 2015

(15)

Perusahaan yang Laporan Keuangannya Tidak Lengkap

(1)

(PT Sumberdaya Sewatama)
Jumlah Sukuk yang berdar pada periode pengamatan dan

16

diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia
Periode 2012-2015 = 16 x 4 Tahun

64
Observasi

(Sumber: Olahan Penulis, 2017)
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Tabel 4.2
Perusahaan yang diteliti
No.

Nama Perusahaan

Jumlah Sukuk

1

PT Adhi Karya (Persero) Tbk

1

2

PT Aneka Gas Industri

1

3

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

1

4

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

1

5

PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk

2

6

PT Indosat Tbk

2

7

PT Mayora Indah Tbk

1

8

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

6

9

PT Titan Petrokimia Nusantara

1

(Sumber: Olahan Penulis, 2017)

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1 Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum
atas variabel-variabel independen dalam penelitian yang meliputi nilai rata-rata
(mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min), serta nilai standar deviasi
dari masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif dari variabel dependen
maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel
4.3 sebagai berikut:
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Tabel 4.3

Statistik Deskriptif
N

Minimum

RAT
64
2
LEV
64
0.4470
PROF
64
-0.1069
SIZE
64
28.3369
MAT
64
0
AUDREP
64
0
(Sumber: output SPSS 24, 2017)

Maximum
4
9.9541
0.1516
34.7436
1
1

Mean
2.78
2.992333
0.010177
31.839478
0.38
0.66

Std.
Deviation
0.786
1.9919688
0.0507803
2.0384909
0.488
0.479

1. Peringkat Sukuk (RAT)
Variabel peringkat sukuk dalam penelitian ini diukur menggunakan skala
ordinal, variabel peringkat sukuk merupakan variabel dependen dalam penelitian
ini untuk mengklasifikasikan peringkat sukuk yang termasuk dalam investment
grade (AAA,AA,A,BBB). Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan
menggunakan software SPSS 24, variabel peringkat sukuk dari 64 sampel sukuk
memiliki nilai rata-rata sebesar 2.78 dengan standar deviasi sebesar 0.786. Nilai
terendah variabel ini sebesar 2 dimiliki oleh perusahaan PT Adhi Karya (Persero)
Tbk; PT Aneka Gas Industri; PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan;
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari); dan PT Titan
Petrokimia Nusantara dan nilai tertingginya adalah 4 dimiliki oleh PT Indosat
Tbk; dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sementara itu, nilai standar
deviasi untuk RAT adalah sebesar 0.786 atau lebih kecil dibandingkan dengan
nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa peringkat sukuk yang diproksikan
dengan peringkat yang dikonversikan menjadi nilai nominal memiliki sebaran

Indonesia Banking School
Analisis Faktor-faktor..., Yunita Tri Utami Bataviani, Ak.-IBS, 2017

63

variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil) atau dengan kata lain data
RAT terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.

2. Leverage (LEV)
Variabel leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan DER,
variabel leverage merupakan variabel independen dalam penelitian ini untuk
mengetahui

perbandingan

utang

perusahaan

dengan

modal

perusahaan.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menggunakan software SPSS 24,
variabel leverage dari 64 sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 2.992333
dengan standar deviasi sebesar 1.9919688. Nilai terendah variabel ini sebesar
0.4470 dimiliki oleh PT Perusahan Listrik Negara (Persero) tahun 2015 dan nilai
tertingginya adalah 9.9541 dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Barat (Bank Nagari) tahun 2012. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk LEV
adalah sebesar 1.9919688 atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata
yang menunjukkan bahwa leverage yang diproksikan dengan DER memiliki
sebaran variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil) atau dengan kata lain
data LEV terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.

3. Profitabilitas (PROF)
Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan
ROA, variabel profitabilitas merupakan variabel independen dalam penelitian ini
untuk mengetahui apakah perusahaan telah efisien menggunakan aktivanya dalam
kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan pengolahan data
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yang dilakukan menggunakan software SPSS 24, variabel profitabilitas dari 64
sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 0.010177 dengan standar deviasi
sebesar 0.0507803. Nilai terendah variabel ini sebesar -0.1069 dimiliki oleh PT
Indosat Tbk tahun 2013 dan nilai tertingginya adalah 0.1516 dimiliki oleh PT
Mayora Indah Tbk tahun 2015. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk PROF
adalah sebesar 0.0507803 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata
yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki
sebaran variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya besar) atau dengan kata
lain data PROF tidak terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data
heterogen.

4. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan logaritma natural dari total assets, variabel ukuran perusahaan
merupakan variabel independen dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya
perusahaan yang dilihat melalui total assets perusahaan. Berdasarkan pengolahan
data yang dilakukan menggunakan software SPSS 24, variabel ukuran perusahaan
dari 64 sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 31.839478 dengan standar
deviasi sebesar 2.0384909. Nilai terendah variabel ini sebesar 28.3369 dimiliki
oleh PT Aneka Gas Industri tahun 2012 dan nilai tertingginya adalah 34.7436
dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2015. Sementara itu,
nilai standar deviasi untuk SIZE adalah sebesar 2.0384909 atau lebih kecil
dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
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yang diproksikan dengan logaritma natural total assets memiliki sebaran variabel
yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil) atau dengan kata lain data SIZE
terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.

5. Maturity (MAT)
Variabel maturity dalam penelitian ini merupakan variabel dummy,
variabel maturity merupakan variabel independen dalam penelitian ini untuk
mengelompokkan jangka waktu sukuk. Berdasarkan pengolahan data yang
dilakukan menggunakan software SPSS 24, variabel maturity dari 64 sampel
sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 0.38 dengan standar deviasi sebesar 0.488.
Nilai terendah variabel ini sebesar 0 dan nilai tertingginya adalah 1. Sementara
itu, nilai standar deviasi untuk MAT adalah sebesar 0.488 atau lebih besar
dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa maturity yang
diproksikan dengan dummy memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan
naik/turunnya besar) atau dengan kata lain data MAT tidak terdistribusi dengan
baik yang disebut dengan data heterogen.

6. Reputasi Auditor (AUD)
Variabel reputasi auditor dalam penelitian ini merupakan variabel dummy,
variabel reputasi auditor merupakan variabel independen dalam penelitian ini
untuk mengelompokkan auditor yang memeriksa laporan keuangan perusahaan
penerbit sukuk yaitu terdiri dari big four dan non big four. Berdasarkan
pengolahan data yang dilakukan menggunakan software SPSS 24, variabel
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reputasi auditor dari 64 sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 0.66 dengan
standar deviasi sebesar 0.479. Nilai terendah variabel ini sebesar 0 dan nilai
tertingginya adalah 1. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk AUD adalah
sebesar 0.479 atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang
menunjukkan bahwa reputasi auditor yang diproksikan dengan dummy memiliki
sebaran variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil) atau dengan kata lain
data AUD terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.

4.2.2 Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas
yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut
ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov
Keterangan

Unstandardized Residual

Asymp. Sig. (2-tailed)

0.200

(Sumber: output SPSS 24, 2017)
Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample
Kolmogorov-Smirnov

Test.

Hasil

pengujian

tersebut

memperlihatkan

nilai

signifikansi di atas 0.05 yaitu sebesar 0.200 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel
residual telah terdistribusi normal.
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4.2.3 Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi
linier antar variabel independen, dan data yang diperoleh tidak boleh terdapat
unsur multikolinearitas.
Tabel 4.5
Bivariate Correlation
Variabel
RAT
LEV
PROF
**
RAT
1
-0.441
-0.216
**
LEV
-0.441
1
0.096
PROF
-0.216
0.096
1
**
*
**
SIZE
0.763
-0.276
-0.434
**
MAT
-0.362
-0.057
0.496**
AUD
0.556**
-0.457**
-0.646**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

SIZE
0.763**
-0.276*
-0.434**
1
**
-0.605
0.668**

MAT
-0.362**
-0.057
0.496**
-0.605**
1
-0.527**

AUD
0.556**
-0.457**
-0.646**
0.668**
-0.527**
1

(Sumber: output SPSS 24, 2017)
Tabel 4.5 di atas menunjukkan korelasi antar variabel. Syarat untuk
menguji multikolinearitas ini dengan melihat koefisien korelasi antar variabel.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 4.5 di
atas bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0.8. Maka dapat
disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki korelasi yang sedikit dan
signifikan,

sehingga

variabel-variabel

ini

bisa

dikatakan

bebas

dari

mutikolinearitas.
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4.2.4 Menilai Model Fit
4.2.4.1 Model Fitting Information
Pengujian ini menguji keseluruhan model (overall model fit). Pengujian ini
dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likehood (-2LL) awal
(intercept only) dengan -2 Log Likelihood (-2LL) pada model final. Adanya
pengurangan nilai antara -2LL (intercept only) dengan nilai -2LL pada model
final menunjukkan bahwa model fit dengan data.
Tabel 4.6
Model Fitting Information
Model

-2 Log
Likelihood
135.834

Intercept
Only
Final
60.512
(Sumber: output SPSS 24, 2017)

Chi-Square

75.322

df

Sig.

5

0.000

Hal ini menunjukkan model dengan penambahan variabel lebih baik dalam
memprediksi pengaruh terhadap peringkat obligasi, atau dengan kata lain
menunjukkan bahwa model fit dengan data. Nilai signifikansi pada tabel diatas
sebesar 0.000; yang berarti kurang dari 0.05 di mana hal tersebut berarti bahwa
model fit dengan data.

4.2.4.2 Uji Goodness of Fit
Uji Goodness of Fit menunjukkan uji kesesuaian model dengan data
empiris. Uji Goodness of Fit menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai
dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model
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dapat dikatakan fit).
Tabel 4.7

Goodness of Fit
Chi-Square
Pearson
284.291
Deviance
60.512
(Sumber: output SPSS 24, 2017)

df
73
73

Sig.
0.000
0.852

Pada Tabel 4.7 di atas terlihat bahwa besarnya nilai statistik Pearson
Goodness of fit sebesar 284.291 dengan probabilitas signifikansi 0.000 lebih kecil
dari 0.05 sehingga Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang
dihipotesiskan antara seluruh variabel independen terhadap variabel peringkat
sukuk tidak mampu menjelaskan data. Tetapi Menurut Ghozali (2013, p. 347)
Goodness-of-fit tidak begitu relevan dalam ordinal logit regression dikarenakan
banyak cell yang memiliki frekuensi nol, oleh karena itu Goodness-of-fit dapat
diabaikan.

4.2.4.3 Uji Pseudo R-Square
Uji Pseudo R-Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh
variabel independen. Tingkat variabilitas tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai
McFadden (Ghozali, 2013, p.347).
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Tabel 4.8
Pseudo R-Square
Cox and Snell
Nagelkerke
McFadden
(Sumber: output SPSS 24, 2017)

0.692
0.786
0.555

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa nilai McFadden sebesar
0.555. Ini menggambarkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu
leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, maturity dan reputasi auditor dapat
memprediksi variabel dependen yaitu peringkat sukuk sebesar 55.5%. Sedangkan
44,5% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian.

4.2.4.4 Uji Parallel Lines
Uji Parallel Lines digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori
memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan
logit adalah sama untuk semua persamaan logit. Nilai yang diinginkan dalam uji
parallel lines ini adalah tidak signifikan yaitu p > 0.05 (Ghozali, 2013, p. 349).
Tabel 4.9
Test of Parallel Lines
Model
-2 Log Likelihood
Null Hypothesis
60.512
General
58.204b
(Sumber: output SPSS 24, 2017)

Chi-Square

df

2.308c

Sig.
5

0.805

Pada tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh
sebesar 0.805 yaitu lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak terdapat perbedaan
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kategori antara variabel-variabel yang digunakan.

4.2.5 Pengujian Hipotesis
4.2.5.1 Uji Parsial
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Model regresi logistik dapat dibentuk
dengan menggunakan besaran nilai parameter-parameter regresi logistik dan
selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio kecenderungan (odds ratio) (Ghozali,
2013). Kesimpulan yang dapat diambil dari Tabel 4.10 di bawah ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.10

Parameter Estimates
Estimate
RAT = 2 199.802
RAT = 3 223.022
LEV
-10.307
PROF
66.877
Location SIZE
7.341
MAT
-0.323
AUD
-7.559
(Sumber: output SPSS 24, 2017)
Threshol
d

Std.
Error
95.33
106.095
5.212
36.875
3.48
1.749
3.936

Wald
4.393
4.419
3.91
3.289
4.448
0.034
3.688

df
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
0.036
0.036
0.048**
0.070
0.035**
0.853
0.055

95% Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
12.959
386.645
15.079
430.965
-20.522
-0.091
-5.396
139.15
0.0519
14.162
-3.75
3.104
-15.273
0.155
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Keterangan:
Variabel Dependen: RAT (Peringkat Sukuk) diukur dengan skala ordinal.
Variabel Independen: PROF (Profitabilitas) diukur dengan ROA, LEV
(Leverage) diukur dengan DER, SIZE (Ukuran Perusahaan) diukur dengan
lnTotal Assets, MAT (Maturity) diukur dengan variabel dummy, AUD (Reputasi
Auditor) diukur dengan variabel dummy.
***Signifikan pada 1%
**Signifikan pada 5%

Dalam penelitian sukuk ini, perbandingan kelompok dilakukan pada variabel
dependen dengan nilai ordinal yang dikonversikan dari peringkat sukuk yang
memiliki satu kelompok referensi sebagai pembanding dasar, yaitu peringkat
sukuk dimana AAA = 4, AA = 3, A = 2 dan BBB = 1 dengan AAA sebagai
pembanding dasar atau referensi kategori sehingga dapat dituliskan dalam
persamaan di bawah ini:

Logit (P(A)+P(AA)) = 223.022 - 10.307 LEV + 66.877 PROF + 7.341 SIZE
- 0.323 MAT -7.559 AUD
Keterangan :
P(A)

: Probabilitas peringkat A dibanding peringkat AAA

P(AA) : Probabilitas peringkat AA dibanding peringkat AAA
LEV

: Leverage sebagai variabel independen.

PRO

: Profitabilitas sebagai variabel independen

SIZE : Ukuran Perusahaan (Size) sebagai variabel independen.
MAT : Maturity sebagai variabel independen.
AUD : Reputasi Auditor sebagai variabel independen
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Odds ratio pada penelitian ini digunakan untuk mengukur kecenderungan
variabel-variabel independen dalam memprediksi peringkat sukuk perusahaan.
Nilai odds ratio pada tabel 4.10 diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Leverage (LEV)
Kecenderungan dalam memprediksi peringkat sukuk perusahaan yang
investment grade berhubungan negatif dengan leverage. Maka, setiap
peningkatan rasio leverage sebesar satu satuan, akan menurunkan odds
ratio (exp -10.307) = 0.00003340 kategori peringkat sukuk. Hal tersebut
dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
2. Profitabilitas (PROF)
Kecenderungan dalam memprediksi peringkat sukuk perusahaan yang
investment grade berhubungan positif dengan profitabilitas. Maka, setiap
peningkatan rasio profitabilitas sebesar satu satuan, akan terjadi kenaikan
odds ratio (exp 66.877) = 110741924430521000000000000000 kategori
peringkat sukuk. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
3. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Kecenderungan dalam memprediksi peringkat sukuk perusahaan yang
investment grade berhubungan positif dengan ukuran perusahaan. Maka,
setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar satu satuan, akan terjadi
kenaikan odds ratio (exp 7.341) = 1542.253596 kategori peringkat sukuk.
Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
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4. Maturity (MAT)
Kecenderungan dalam memprediksi peringkat sukuk perusahaan yang
investment grade berhubungan negatif dengan maturity. Maka, setiap
peningkatan maturity sebesar satu tingkat, akan terjadi penurunan odds
ratio (exp -0.323) = 0.723973854 kategori peringkat sukuk. Hal tersebut
dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
5. Reputasi Auditor (AUD)
Kecenderungan dalam memprediksi peringkat sukuk perusahaan yang
investment grade berhubungan negatif dengan reputasi auditor. Maka,
setiap peningkatan reputasi auditor sebesar satu tingkat, akan terjadi
penurunan odds ratio (exp -7.559) = 0.000521396 kategori peringkat
sukuk.

Hipotesis 1 : Leverage Berpengaruh Negatif Terhadap Prediksi Peringkat
Sukuk
Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel leverage
dengan hasil koefisien regresi sebesar -10.307 dan p-value sebesar 0.048 pada
tingkat signifikansi 0.05 dan nilai statistik wald sebesar 3.91 menunjukkan bahwa
leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk pada
perusahaan yang menerbitkan sukuk pada periode 2012-2015. Pada tingkat
kepercayaan 95%, maka H1 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh
negatif terhadap prediksi peringkat sukuk diterima.
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Hipotesis 2 : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Prediksi Peringkat
Sukuk
Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel profitabilitas
dengan hasil koefisien regresi sebesar 66.877 dan p-value sebesar 0.07 pada
tingkat signifikansi 0.05 dan nilai statistik wald sebesar 3.289 menunjukkan
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi
peringkat sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk pada periode 20122015. Maka H2 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif
terhadap prediksi peringkat sukuk ditolak.

Hipotesis 3 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Prediksi
Peringkat Sukuk
Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel ukuran
perusahaan dengan hasil koefisien regresi sebesar 7.341 dan p-value sebesar 0.035
pada tingkat signifikansi 0.05 dan nilai statistik wald sebesar 4.448 menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi
peringkat sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk pada periode 20122015. Pada tingkat kepercayaan 95%, maka H3 yang menyatakan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat sukuk diterima.
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Hipotesis 4 : Maturity Berpengaruh Negatif Terhadap Prediksi Peringkat
Sukuk
Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel maturity
dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.323 dan p-value sebesar 0.853 pada
tingkat signifikansi 0.05 dan nilai statistik wald sebesar 0.034 menunjukkan
bahwa maturity tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi peringkat
sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk pada periode 2012-2015. Maka
H4 yang menyatakan bahwa maturity berpengaruh negatif terhadap prediksi
peringkat sukuk ditolak.

Hipotesis 5 : Reputasi Auditor Berpengaruh Positif Terhadap Prediksi
Peringkat Sukuk
Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel reputasi auditor
dengan hasil koefisien regresi sebesar -7.559 dan p-value sebesar 0.055 pada

tingkat signifikansi 0.05 dan nilai statistik wald sebesar 3.688 menunjukkan
bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi
peringkat sukuk pada perusahaan yang menerbitkan sukuk pada periode 20122015. Maka H5 yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif
terhadap prediksi peringkat sukuk ditolak.
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4.2.5.2 Analisis Hasil Penelitian
1. Pengaruh Leverage Terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pane (2011); Raharja
dan Sari (2008); dan Surya (2015) yang menyatakan bahwa leverage
berpengaruh

terhadap

prediksi

peringkat

obligasi.

Surya

(2015)

menyatakan bahwa nilai leverage yang tinggi yang diproksikan dengan
debt to equity ratio ini menunjukkan bahwa tingginya risiko keuangan
perusahaan. Tingginya leverage pada suatu perusahaan mengindikasikan
bahwa proporsi penggunaan hutang untuk membiayai investasi terhadap
modal yang dimiliki tinggi. Perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi cenderung memiliki kemampuan yang rendah dalam memenuhi
kewajibannya. Hal ini dikarenakan semakin banyak beban hutang yang
ditanggung membuat perusahaan semakin sulit untuk melunasi hutang
obligasi, sehingga peringkat yang diperoleh perusahaan rendah. Hal ini
mendorong pemberian peringkat sukuk yang lebih rendah kepada
perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi. Hal ini
dibuktikan dengan peringkat sukuk perusahaan-perusahaan sampel yang
cenderung rendah dengan tingkat leverage yang tinggi.
2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Hasil penelitian ini sesuai dengan Almilia dan Devi (2007); dan
Sejati (2010) yang menyatakan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan
ROA tidak berpengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi. Namun
hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Yuliana, dkk. (2011);
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Afiani (2010); dan Fachrurrozie dan Jayanto (2014) yang menyatakan
bahwa Profitabilitas yang diukur dengan berpengaruh dalam memprediksi
peringkat obligasi maupun sukuk.
Menurut Uma (2015) nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan
kinerja perusahaan telah mampu untuk meningkatkan laba bersih setiap
tahunnya tetapi laba tersebut digunakan perusahaan untuk keperluan lain
seperti pembayaran dividen, ekspansi usaha dan laba ditahan. Dengan kata
lain laba digunakan perusahaan untuk kegiatan internal perusahaan
sehingga laba tidak digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.
Hal tersebut dapat berarti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
prediksi peringkat sukuk.
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Uma (2015); dan
Surya (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap peringkat obligasi maupun sukuk. Ukuran perusahaan
dapat membentuk citra sebuah perusahaan, dengan peningkatan asset
perusahaan setiap tahunnya, maka hal akan menarik minat investor untuk
berinvestasi.

Ukuran

perusahaan

yang

besar

akan

menunjukkan

perusahaan mampu mengembangkan usahanya. Hal ini mendorong
pemberian peringkat obligasi yang baik terhadap perusahaan yang
memiliki ukuran perusahaan yang besar (Uma, 2015). Hal ini mendorong
pemberian peringkat sukuk yang lebih baik kepada perusahaan yang
mempunyai ukuran perusahaan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan
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rata-rata perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan yang cenderung
besar.
4. Pengaruh Maturity Terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Magreta dan
Nurmayanti (2009); dan Yuliana, dkk (2011) yang menyatakan bahwa
maturity obligasi tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi
perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian
Andry (2005); dan Uma (2015) yang menyatakan bahwa maturity obligasi
memiliki pengaruh negatif terhadap peringkat obligasi perusahaan.
Panjang

pendeknya

waktu

maturity

sukuk

tidak

akan

mempengaruhi keinginan berinvestasi investor yang sudah menjadi
investor lama pada sebuah perusahaan dikarenakan investor tersebut sudah
mempercayai perusahaan akan mampu untuk mengambalikan dana
investasi yang ditanam oleh investor pada perusahaan tersebut. Hal ini
mengindikasikan bahwa maturity tidak memiliki pengaruh terhadap
prediksi peringkat sukuk sehingga investor boleh mengabaikan maturity
sukuk dalam melakukan investasi sukuk.
5. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
Hasil penelitian ini mempunyai pengaruh negatif secara tidak
signifikan sesuai dengan penelitian Winardi (2013) yang menyatakan
bahwa perusahaan yang diaudit oleh big 4 atau tidak diaudit oleh big 4
ternyata tidak mempunyai pengaruh terhadap prediksi peringkat sukuk,
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tetapi hasil ini bertentangan dengan penelitian Yuliana, dkk. (2011) yang
menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap peringkat obligasi.
Perusahaan penerbit yang sukuk yang diaudit oleh big four belum
tentu sukuk yang diterbitkannya memperoleh peringkat yang lebih baik
daripada perusahaan yang tidak diaudit oleh big four. Hasil tersebut
disebabkan oleh adanya sampel pada penelitian ini yang menggunakan
KAP big four dalam mengaudit laporan keuangannya namun mendapat
peringkat sukuk yang rendah. Salah satu dari sampel tersebut adalah sukuk
yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Tbk, dengan peringkat sukuk A. Hal
ini juga mungkin berhubungan dengan KAP yang mempunyai reputasi
tinggi sempat beberapa kali terlibat dalam skandal keuangan. Salah
satunya KAP

big four juga pernah terlibat dalam beberapa skandal

keuangan seperti pada kasus PT Kimia Farma yang melibatkan KAP Hans
Tuanakotta yang merupakan afiliasi dari Deloitte. Kasus tersebut
membuktikan bahwa KAP big four yang memiliki reputasi yang baik juga
dapat melakukan kesalahan dalam pelaksanaan audit. Penelitian Hsihui
Chang et al (2010:25) dalam Winardi (2013) menemukan bahwa
perusahaan dan investor menjadi reseptif terhadap KAP second-tier dan
third-tier sejak terbongkarnya kasus Arthur Andersen. Oleh karena itu,
reputasi auditor yang tinggi tidak menjamin sebuah obligasi mendapatkan
peringkat yang tinggi dari agen pemeringkat obligasi. Hal tersebut dapat
berarti bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap prediksi
peringkat sukuk.
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4.3 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Sukuk”, terbukti bahwa variabel
leverage dengan proksi debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap prediksi
peringkat sukuk. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sebuah perusahaan,
semakin besar proporsi hutang jika dibandingkan oleh proporsi modal maka
peringkat sukuk yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat akan semakin
rendah. Maka dari itu perusahaan harus memperhatikan proporsi hutangnya jika
ingin mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Pada perusahaan sampel, proporsi
hutang perusahaan yang menyandang peringkat AAA sekitar 40% dari proporsi
modalnya. Hal ini mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki peringkat sukuk
yang sangat baik dengan proporsi hutang yang lebih rendah dari proporsi
modalnya.
Kemudian variabel ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap
prediksi peringkat sukuk, hasil tersebut berimplikasi terhadap manajemen
perusahaan untuk terus berusaha memperbesar ukuran perusahaan yang dapat
dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang
besar akan menunjukkan perusahaan mampu mengembangkan usahanya, serta
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menguasai pasar dan ukuran
perusahaan yang besar juga akan meningkatkan profitabilitas absolute
perusahaan. Pada perusahaan sampel kenaikan total asset mengubah peringkat
yang diberikan oleh lemabaga pemeringkat menjadi lebih baik. Hal ini sesuai
dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan
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perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan
hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar. Hal ini
mendorong pemberian peringkat sukuk yang baik terhadap perusahaan yang
memiliki ukuran perusahaan yang besar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menganalisis

faktor-faktor

yang

mempengaruhi prediksi peringkat sukuk. Penelitian ini menggunakan total sampel
64 pengamatan pada perusahaan penerbit sukuk dan diperingkat oleh PEFINDO
periode 2012-2015.
Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Hasil pengujian ini berhasil membuktikan bahwa Leverage berpengaruh
negatif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk dengan tingkat
kepercayaan 95%;
2. Hasil pengujian ini tidak berhasil membuktikan bahwa Profitabilitas
berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk;
3. Hasil pengujian ini berhasil membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk dengan
tingkat kepercayaan 95%;
4. Hasil pengujian ini tidak berhasil membuktikan bahwa Maturity
berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk;
5. Hasil pengujian ini tidak berhasil membuktikan bahwa Reputasi Auditor
berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat sukuk.
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5.2 Keterbatasan Penelitian
Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Pengukuran variabel dari faktor keuangan hanya menggunakan satu
pengukuran seharusnya bisa menggunakan beberapa pengukuran agar dari
beberapa pengukuran tersebut mana saja pengukuran yang berpengaruh
dan tidak berpengaruh.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang sukuknya diperingkat
oleh PEFINDO. Sehingga jumlah observasi makin berkurang padahal
sukuk yang terbit masih terbilang sedikit.

5.3 Saran
Adapun dalam menyusun penelitian ini masih sangat banyak keterbatasan
yang dialami peneliti. Oleh karena keterbatasan itu, sehingga diharapkan untuk
peneliti selanjutnya memperhatikan hal-hal berikut yang menjadi saran bagi
peneliti selanjutnya:
1.

Menggunakan variabel-variabel independen lain yang belum diujikan
dalam penelitian ini yang dianggap terkait seperti kebijakan akuntansi
serta peraturan yang berkaitan dengan industri perusahaan yang diteliti.

2.

Menggunakan sukuk yang diperingkat oleh PEFINDO dan perusahaan
pemeringkat efek lainnya agar jumlah observasi menjadi lebih banyak.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 : Daftar Sampel Penelitian
No.

Nama Perusahaan

Jumlah Sukuk

1

PT Adhi Karya (Persero) Tbk

1

2

PT Aneka Gas Industri

1

3

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

1

4

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

1

5

PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk

2

6

PT Indosat Tbk

2

7

PT Mayora Indah Tbk

1

8

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

6

9

PT Titan Petrokimia Nusantara

1
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Lampiran 2 : Data Perusahaan Sampel
Nama
Emiten

Nama
Sukuk

Tahun

R
A
T

LEV

PROF

SIZE

PT Adhi
Karya
(Persero) Tbk

Sukuk
Subordinasi
Mudharabah
Berkelanjutan
I Adhi Tahap
I Tahun 2012
Sukuk Ijarah
Aneka Gas
Industri III
Tahun 2012

2012
2013
2014
2015

2
2
2
2

5.666057399
5.277814237
4.971237701
2.246926691

0.060538324
0.093525862
0.058925397
0.054817428

29.69434263
29.90530568
29.97847266
30.45013932

1
1
1
1

0
0
0
0

2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015

2
2
2
2
2
2
2
2

2.077168087
2.224478464
1.997742262
1.793001856
5.555817134
5.11434839
4.816253368
4.378927628

0.063751382
0.020095444
0.02811445
0.016660806
0.049217886
0.052140314
0.05760286
0.062702411

28.33690168
28.56943228
28.88011962
29.23110562
29.71223086
29.79834475
29.93394013
30.07513113

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2012
2013
2014
2015

2
2
2
2

9.954091274
9.629582423
8.681939618
7.950749182

0.027708083
0.035853205
0.020334576
0.023852133

30.29619325
30.41875169
30.5222025
30.59878079

0
0
0
0

0
0
0
0

2012
2013
2014
2015

2
2
2
2

3.301677202
2.301315858
2.351703782
2.52131703

0.013495794
0.020893757
0.001665613
0.00182101

31.4344431
31.63277551
31.76479807
31.67709567

0
0
0
0

1
1
1
0

2012
2013
2014
2015

2
2
2
2

3.301677202
2.301315858
2.351703782
2.52131703

0.013495794
0.020893757
0.001665613
0.00182101

31.4344431
31.63277551
31.76479807
31.67709567

0
0
0
0

1
1
1
0

2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012

3
3
3
4
3
3
3
4
3

1.847330117
2.300775997
2.751407161
3.17590327
1.847330117
2.300775997
2.751407161
3.17590327
1.706294426

0.008512377
-0.106865799
-0.035924618
-0.032870686
0.008512377
-0.106865799
-0.035924618
-0.032870686
0.128813906

31.64243797
31.62960507
31.60610983
31.64539341
31.64243797
31.62960507
31.60610983
31.64539341
29.74757854

0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0

PT Aneka
Gas Industri

PT Bank
Pembangunan
Daerah
Sulawesi
Selatan
PT Bank
Pembangunan
Daerah
Sumatera
Barat (Bank
Nagari)
PT Bank
Syariah
Muamalat
Indonesia
Tbk

PT Indosat
Tbk

Sukuk
Mudharabah
Bank
Sulselbar I
Tahun 2011
Sukuk
Mudharabah
I Bank
Nagari Tahun
2010
Sukuk
Subordinasi
Mudharabah
Bank
Muamalat
Tahun 2008
Sukuk
Subordinasi
Mudharabah
Berkelanjutan
I Tahap I
Bank
Muamalat
Tahun 2012
Sukuk Ijarah
Indosat IV
Tahun 2009
Seri B
Sukuk Ijarah
Indosat V
Tahun 2012

PT Mayora

Sukuk
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Indah Tbk

PT
Perusahaan
Listrik
Negara
(persero)

Mudharabah
II Mayora
Indah Tahun
2012
OS Ijarah
PLN Tahun
2006
Sukuk Ijarah
PLN II Tahun
2007
Sukuk Ijarah
PLN IV
Tahun 2010
Seri A
Sukuk Ijarah
PLN IV
Tahun 2010
Seri B
Sukuk Ijarah
PLN V
Tahun 2010
Seri A
Sukuk Ijarah
PLN V
Tahun 2010
Seri B

PT Titan
Petrokimia
Nusantara

Sukuk Ijarah
Titan
Nusantara I
Tahun 2010

2013
2014
2015

3
3
3

1.493701214
1.509686627
1.183617902

0.15056835
0.052966577
0.151611898

29.90420041
29.96230134
30.05959686

1
1
1

0
0
0

2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015

3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
2
2
2
2

2.590351586
3.472486902
2.665845003
0.446979388
2.590351586
3.472486902
2.665845003
0.446979388
2.590351586
3.472486902
2.665845003
0.446979388
2.590351586
3.472486902
2.665845003
0.446979388
2.590351586
3.472486902
2.665845003
0.446979388
2.590351586
3.472486902
2.665845003
0.446979388
2.018247691
1.919073805
1.759483446
1.426223878

0.002046195
-0.068493873
0.026636533
-0.003365696
0.002046195
-0.068493873
0.026636533
-0.003365696
0.002046195
-0.068493873
0.026636533
-0.003365696
0.002046195
-0.068493873
0.026636533
-0.003365696
0.002046195
-0.068493873
0.026636533
-0.003365696
0.002046195
-0.068493873
0.026636533
-0.003365696
-0.029579159
-0.025093151
-0.016557194
0.030341539

33.92389637
34.02105604
34.0340309
34.74363826
33.92389637
34.02105604
34.0340309
34.74363826
33.92389637
34.02105604
34.0340309
34.74363826
33.92389637
34.02105604
34.0340309
34.74363826
33.92389637
34.02105604
34.0340309
34.74363826
33.92389637
34.02105604
34.0340309
34.74363826
28.75509368
28.89309084
28.79016864
28.81213638

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Lampiran 3 : Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Minimum
Maximum

N
RAT
LEV
PROF
SIZE
MAT
AUDREP
Valid N
(listwise)

64
64
64
64
64
64
64

2
0.4470
-0.1069
28.3369
0
0

4
9.9541
0.1516
34.7436
1
1

Mean
2.78
2.992333
0.010177
31.839478
0.38
0.66

Std.
Deviation
.786
1.9919688
0.0507803
2.0384909
0.488
0.479
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Lampiran 4 : Uji Normalitas (One Sample Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parametersa,b

Most Extreme
Differences

64
0.0000000
0.46007251

Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

0.094
0.094
-0.067
0.094
0.200c,d

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
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Lampiran 5 : Hasil Uji Multikolinearitas (Bivariate Correlation)

Bivariate Correlations
RAT
RAT

Pearson
Correlation

LEV
1

Sig. (2-tailed)
N
LEV

64

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PROF

Pearson
Correlation
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

MAT

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AUD

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

SIZE

-0.216

0.000

0.086

64

-0.441

**

1

0.000
64

Sig. (2-tailed)
SIZE

-0.441

PROF
**

64

0.556**

0.000

0.003

0.000

64

64

64

64

0.096

*

-0.057

-0.457**

0.449

0.027

0.653

0.000

64

64

64

64

1

**

**

-0.646**

0.000

0.000

0.000

64

64

64

1

**

0.668**

.000

.000

0.096

0.086

0.449

64

64

64

**

*

**

-0.276

AUD
**

-0.216

0.763

MAT

-0.0434

.000

.027

.000

64

0.763

**

-0.276

-0.434

-0.362

0.496

-0.605

64

64

64

64

64

**

-0.057

**

**

1

-0.527**

0.003

0.653

0.000

0.000

64

64

64

64

64

64

**

**

**

**

**

1

-0.362

0.556

-0.457

0.496

-0.646

-0.605

0.668

0.000
-0.527

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

64

64

64

64

64

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Lampiran 6 : Hasil Ordinal Logit Regression

PLUM - Ordinal Regression

Warnings
There are 80 (66.7%) cells (i.e., dependent variable levels by observed
combinations of predictor variable values) with zero frequencies.
Maximum number of iterations were exceeded, and the log-likelihood
value and/or the parameter estimates cannot converge.
The PLUM procedure continues despite the above warning(s).
Subsequent results shown are based on the last iteration. Validity of the
model fit is uncertain.

RAT

MAT
AUD
REP
Valid
Missing
Total

Model

2
3
4
0
1
0
1

Case Processing Summary
N
Marginal Percentage
28
43.8%
22
34.4%
14
21.9%
40
62.5%
24
37.5%
22
34.4%
42
65.6%
64
100.0%
0
64

Model Fitting Information
-2 Log
Chidf
Likelihood
Square
135.834

Intercept
Only
Final
60.512
Link function: Cauchit.

75.322

Sig.

5

0.000
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Goodness-of-Fit
Chi-Square
df
Pearson
284.291
73
Deviance
60.512
73
Link function: Cauchit.

Sig.
0.000
0.852

Pseudo R-Square
Cox and Snell
0.692
Nagelkerke
0.786
McFadden
0.555
Link function: Cauchit.

Test of Parallel Linesa
Model
-2 Log Likelihood
Chi-Square
df
Sig.
Null Hypothesis
60.512
General
58.204b
2.308c
5
0.805
The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients)
are the same across response categories.
a. Link function: Cauchit.
b. The log-likelihood value cannot be further increased after maximum
number of step-halving.
c. The Chi-Square statistic is computed based on the log-likelihood value
of the last iteration of the general model. Validity of the test is uncertain.
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Parameter Estimates
Estimate

Std.
Error

Wald

df

Sig.

95% Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

Thresh
old

[RAT = 2]

199.802

95.330

4.393

1

0.036

12.959

386.645

[RAT = 3]

223.022

106.095

4.419

1

0.036

15.079

430.965

Locati
on

LEV

-10.307

5.212

3.910

1

0.048

-20.522

-.091

PROF

66.877

36.875

3.289

1

0.070

-5.396

139.150

SIZE

7.341

3.480

4.448

1

0.035

.519

14.162

[MAT=0]

-.323

1.749

.034

1

0.853

-3.750

3.104

[MAT=1]

a

.

.

0

.

.

.

[AUDREP=0]

-7.559

3.936

3.688

1

0.055

-15.273

.155

[AUDREP=1]

a

.

.

0

.

.

.

0
0

Link function: Cauchit.
a. This parameter is set to zero because it is redundant.
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