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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
I. Pendahuluan
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
(Otoritas Jasa Keuangan, 2014). 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/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi akad yang
digunakan bukanlah akad utang-piutang melainkan akad investasi.
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, 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.
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. Namun terdapat
suatu fenomena dengan peringkat obligasi perusahaan yaitu PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA)
menyatakan tidak sanggup membayar enam instrumen utang (default) perseroan yang jatuh
tempo pada Februari 2012. Dua diantaranya adalah sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II tahun 2009
seri A dan seri B. Kedua seri sukuk tersebut jatuh tempo pada 27 Februari dengan imbalan ijarah
sebesar Rp1,74 miliar dan Rp2,23 miliar. Pada Indonesia Bond Market Directory peringkat sukuk
PT Berlian Laju Tanker diturunkan dari idCCC menjadi idD (Tempo, 2012).
Beranjak dari fenomena di atas, penelitian ini mencoba untuk mencegah gagal bayar sukuk
pada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sukuk di Indonesia 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.
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
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Peringkat Sukuk” dengan memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrozie dan Jayanto
(2014) dan Yuliana dkk (2011) serta pemutakhiran tahun penelitian yaitu tahun 2012-2015.
II. Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis
2.1 Kerangka Teori
2.1.1 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 akunakun laporan keuangan untuk menjaga kredibilitas perusahaan tersebut dalam pasar modal.
Faktor-faktor yang dapat memprediksi peringkat sukuk perusahaan, diharapkan akan mampu
untuk merealisasikan keingginan pemilik modal dalam memberikan “kabar baik” (good news) bagi
investor mengenai kualitas sukuk, serta memberikan gambaran mengenai prediksi atas peringkat
sukuk di masa yang akan datang.
2.1.2 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. Sedangkan, berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan
Lembaga Keuangan Kep-151/BL/2009 peringkat obligasi merupakan opini dari lembaga
pemeringkat, serta sumber informatif bagi pemodal atas risiko obligasi yang diperdagangkan.
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Sukuk
Leverage keuangan merupakan penggunaan utang 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 margin, fee atau bagi hasil kepada pembeli sukuk
tersebut. Rasio leverage mengindikasi tingkat pinjaman perusahaan. 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 hutang
perusahaan (Purwaningsih, 2013).
Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi
perusahaan untuk periode waktu tertentu. Pendapatan mempengaruhi kemampuan perusahaan
untuk memperoleh pendanaan dari hutang dan ekuitas. Rasio profitabilitas juga mempengaruhi
posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang (Kieso, et. al., 2015).
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).
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 yang total aktivanya diatas seratus milyar. Menurut
Yuliana dkk (2011) 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.
Maturity adalah tanggal ketika pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali
pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya (Tandelilin, 2010). Semakin pendek maturity
obligasi maka akan semakin diminati oleh investor, karena dianggap risikonya kecil, sehingga
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perusahaan yang peringkat obligasinya tinggi mempunyai maturity obligasi yang pendek
(Rahardjo, 2003).
Reputasi Auditor adalah nama baik yang diperoleh KAP big four. Suatu KAP Internasional
dinyatakan the big four berdasarkan beberapa kriteria yaitu asset yang dimiliki KAP, tenaga
profesional, jumlah klien, serta kantor cabang akuntan publik (Arens, et. al., 2012). Menurut
Rudyawan dan Badera (2007), menyatakan bahwa auditor yang memiliki reputasi besar dan nama
dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik, termasuk masalah kelangsungan perusahaan
yang di audit untuk mempertahankan reputasi mereka.
2.2 Pengembangan Hipotesis
2.2.1 Pengaruh Leverage Terhadap Prediksi Peringkat 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
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 di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Rasio Leverage berpengaruh negatif terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
2.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
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 di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Rasio Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan 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, hal ini
disebabkan 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
di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3: Ukuran Perushaan berpengaruh positif terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
2.2.4 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 uraian di atas dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H4: Maturity berpengaruh negatif terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
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2.2.5 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 di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H5: Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Prediksi Peringkat Sukuk
III. Metodologi Penelitian
Objek penelitian ini merupakan perusahaan yang menerbitkan sukuk dengan periode
selama empat tahun terakhir yaitu periode 2012 sampai dengan tahun 2015. Tabel 3.1 (lihat
lampiran) menunjukkan jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada
kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling) adalah sebanyak 64 observasi.
3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini, peringkat sukuk diukur dengan peringkat yang di konversikan menjadi
nilai, Leverage diukur dengan Debt to Equity Ratio, Profitabilitas diukur dengan Return to Assets
Ratio, Ukuran Perusahaan diukur dengan Logaritma Natural, Maturity diukur dengan Dummy dan
Reputasi Auditor diukur dengan Dummy. Tabel 3.2 (lihat lampiran) menunjukkan operasionalisasi
variabel untuk penelitian ini.
3.2 Model Penelitian
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 + 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐴𝐴 ) =

Log

𝑃 𝐵𝐵𝐵 + 𝑃 𝐴 + 𝑃(𝐴𝐴)
1 − 𝑃 𝐵𝐵𝐵 − 𝑃 𝐴 − 𝑃(𝐴𝐴)

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.

α

: Konstanta.

β1-β5

: Koefisien regresi variabel independen.

LEV

: Leverage sebagai variabel independen.

PRO

: Profitabilitas sebagai variabel independen
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SIZE

: Ukuran Perusahaan (Size) sebagai variabel independen.

MAT

: Maturity sebagai variabel independen.

AUD

: Reputasi Auditor sebagai variabel independen.

IV. Analisis dan Pembahasan
4.1 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian
4.1.1 Statistik Deskriptif
Tabel 4.1 (Lihat lampiran). Variabel peringkat sukuk dari 64 sampel sukuk memiliki nilai
rata-rata sebesar 2.78 dengan standar deviasi sebesar 0.786. 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 variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil) atau
dengan kata lain data RAT terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.
Variabel leverage dari 64 sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 2.992333 dengan
standar deviasi sebesar 1.9919688. 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.
Variabel profitabilitas dari 64 sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 0.010177
dengan standar deviasi sebesar 0.0507803. 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.
Variabel ukuran perusahaan dari 64 sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 31.839478
dengan standar deviasi sebesar 2.0384909. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk SIZE adalah
sebesar 2.0384909 atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan 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.
Variabel maturity dari 64 sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 0.38 dengan standar
deviasi sebesar 0.488. 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.
Variabel reputasi auditor dari 64 sampel sukuk memiliki nilai rata-rata sebesar 0.66 dengan
standar deviasi sebesar 0.479. 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.
4.1.2 Normalitas
Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample KolmogorovSmirnov Test. Hasil pengujian tersebut memperlihatkan hasil signifikansi diatas 0.005 yaitu
sebesar 0.200 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel residual telah terdistribusi normal.
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4.1.3 Multikolinearitas
Nilai korelasi yang ditunjukan pada penelitian ini kurang dari 0.80, maka dapat disimpulkan
bahwa variabel-variabel tersebut memiliki korelasi yang sedikit dan signifikan, sehingga variabelvariabel ini bisa dikatakan bebas dari multikolinearitas.
4.1.4 Menilai Model Fit
4.1.4.1 Model Fitting Information
Tabel 4.2 (lihat lampiran) hasil 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.
4.1.4.2 Uji Goodness of Fit
Tabel 4.3 (lihat lampiran) 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
Tabel 4.4 (lihat lampiran) nilai McFadden menunjukkan angka 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.
4.1.4.4 Uji Parallel Lines
Tabel 4.5 (lihat lampiran) dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar
0.805 yaitu lebih besar dari 0.05 yang berarti setiap kategori memiliki parameter yang sama atau
hubungan antara variabel independen dengan logit adalah sama untuk semua persamaan logit.
4.1.5 Pengujian Hipotesis
4.1.5.1 Uji Parsial
Tabel 4.6 (lihat lampiran) 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.
6

Indonesia Banking School

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

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.
4.1.5.2 Analisis Hasil Penelitian
1. Pengaruh Leverage 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.
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 utang 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 utang
yang ditanggung membuat perusahaan semakin sulit untuk melunasi utang obligasi,
sehingga peringkat yang diperoleh perusahaan rendah. Hal ini mendorong pemberian
peringkat sukuk yang lebih rendah kepada perusahaan yang mempunyai rasio leverage
yang tinggi.
2. Pengaruh Profitabilitas 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 2012-2015. Maka H2 yang menyatakan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat sukuk ditolak.
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); 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
obligasi.
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3. Pengaruh Ukuran Perusahaan 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 2012-2015. Pada tingkat kepercayaan
95%, maka H3 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
prediksi peringkat sukuk diterima.
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 rata-rata
perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan yang cenderung besar.
4. Pengaruh Maturity 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.
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 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 2012-2015. Maka H5 yang menyatakan bahwa reputasi
auditor berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat sukuk ditolak.
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, 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
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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.
4.2 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Faktor-Faktor 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 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.
V. Penutup
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 PT 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 PT
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 PT PEFINDO dan perusahaan pemeringkat
efek lainnya agar jumlah observasi menjadi lebih banyak.
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LAMPIRAN
Tabel 3.1 Kriteria 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. PEFINDO
Periode 2012-2015 = 16 x 4 Tahun

64
Observasi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017
Tabel 3.2 Ringkasan Operasionalisasi Variabel
Variabel
Peringkat sukuk

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

Skala
Ordinal

Variabel Independen
Leverage

Rasio
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 ! 𝑠𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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Profitabilitas

Rasio
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
=

Ukuran
Perusahaan (Size)
Maturity

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑎𝑥
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

Logaritma Natural dari Total Assets
Bernilai

1

jika

obligasi

Rasio
Nominal

tersebut

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

Bernilai

1

jika

perusahaan

Nominal

yang

menerbitkan sukuk diaudit oleh big 4,
dan

nilai 0

jika

perusahaan

yang

menerbitkan sukuk di audit oleh selain
big 4.
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std.
Deviation

RAT

64

2

4

2.78

.786

LEV

64

0.4470

9.9541

2.992333

1.9919688

PROF

64

-0.1069

0.1516

0.010177

0.0507803

SIZE

64

28.3369

34.7436

31.839478

2.0384909

MAT

64

0

1

0.38

0.488

AUDREP

64

0

1

0.66

0.479

Valid N
64
(listwise)
Sumber : output spss 24 diolah, 2017
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Tabel 4.2 Hasil Model Fitting Information
Model Fitting Information
Model

-2 Log
Likelihood

Intercept
Only

ChiSquare

df

Sig.

135.834

Final

60.512

75.322

5

0.000

Link function: Cauchit.
Sumber : output spss 24 diolah, 2017
**Tingkat signifikansi 5%
Tabel 4.3 Hasil Goodness of Fit
Goodness-of-Fit
Chi-Square

df

Sig.

Pearson

284.291

73

0.000

Deviance

60.512

73

0.852

Link function: Cauchit.
Sumber : output spss 24 diolah, 2017
Tabel 4.4 Hasil Pseudo R-Square
Pseudo R-Square
Cox and Snell

0.692

Nagelkerke

0.786

McFadden

0.555

Link function: Cauchit.
Sumber : output spss 24 diolah, 2017
Tabel 4.5 Hasil Test of Parallel Lines
Test of Parallel Linesa
Model

-2 Log Likelihood

Null Hypothesis
General

Chi-Square

df

Sig.

60.512
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.
Sumber : output spss 24 diolah, 2017
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Tabel 4.6 Hasil Ordinal Logit Regression

Parameter Estimates
Estimat
e

Std.
Error

Wald

df

Sig.

95% Confidence
Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

Thres
hold

[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]

0a

.

.

0

.

.

.

0

Link function: Cauchit.
a. This parameter is set to zero because it is redundant.
Sumber : output spss 24 diolah, 2017
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