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ABSTRAK 

Salah satu investasi berbasis syariah yang sedang berkembang di pasar modal 
Indonesia yaitu obligasi syariah atau dikenal dengan istilah sukuk. Permasalah 
dalam penelitian ini adalah penerbitan obligasi syariah mengalami banyak 
kendala sehingga mempengaruhi return perusahaan (emiten). Tujuan penelitian 
ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana pengaruh nilai dan 
rating penerbitan obligasi syariah (sukuk) baik secara parsial maupun simultan 
terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2012 - 2015. Berdasarkan kriteria purposive sampling diperoleh 
sampel sebanyak 30 penerbitan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain : uji normalitas, uji asumsi klasik, 
analisis regresi linier berganda, uji (F), uji (T), dan koefisien determinasi.  

Hasil penelitian ini adalah Nilai penerbitan obligasi syariah (sukuk) 
mempunyai nilai T hitung sebesar -2.258231 dengan signifikansi sebesar 0,0322< 
0,05 sedangkan  Rating penerbitan obligasi syariah (sukuk) mempunyai nilai T 
hitung sebesar 1.293912 dengan signifikansi sebesar 0,2067< 0,05. 

Kata Kunci : Nilai penerbitan obligasi syariah, Rating penerbitan Obligasi 
syariah, Return saham 
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ABSTRACT 

 

One of Syariah-compliant investment that is growing in Indonesia capital market, 
namely Islamic bonds, known as sukuk. Problems in this study is the issuance of 
Islamic bonds has many obstacles that affect the returns of companies (issuers). 
The purpose of this study is to describe and analyze the extent of the influence 
the value and rating issuance of Islamic bonds (sukuk) either partially or 
simultaneously on stock returns. The population in this study are all companies 
that issue Islamic bonds (sukuk) and listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2012 - 2015. Based on the criteria purposive sampling obtained a sample of 30 
publication. Data collection methods used in this research is the method of 
documentation. Methods of data analysis used in this study include: normality 
test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, test (F), test (T), 
and the coefficient of determination. 

The results of this study are Value issuance of Islamic bonds (sukuk) have a 
count equal to the value T -2.258231 with a significance of 0.0322 <0.05 while 
the issuance Rating Islamic bonds (sukuk) have value T count equal to 1.293912 
with a significance of 0.2067 <0 05. 

Keywords: Value issuance of Islamic bonds, Rating issuance of syariah, stock 
Return  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Peranan Pasar Modal dalam perekonomian di indoneisa ini sangat 

besar perannya dalam mendukung kemajuan perekonomian di suatu 

Negara. Indonesia sendiri juga memiliki pasar modal yang cukup besar 

pada BEI (Brusa Efek Indonesia). Dalam BEI perusahaan – perusahaan 

yang listing di ukur dengan angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

yang mencerminkan perekonomian di Indonesia. 

 Pasar modal itu sendiri berperan strategis di Indonesia. Peran yang 

dimaksud antara lain adalah sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan 

yang membutuhkan modal tambahan. Dalam hal penambahan modal, ada 

dua cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan di antaranya meminjam 

modal tersebut ke bank dan menerbitkan saham atau obligasi yang biasa 

disebut dengan sukuk pada perusahaan syariah. 

Informasi tentang penerbitan Sukuk (obligasi syariah) akan 

direspon oleh investor. Apabila informasi tersebut benar –benar dapat di 

manfaatkan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasinya, 

maka informasi tersebut dapat berdampak kepada perubahan tingkat harga 

pada saham perusahaan yang menerbitkan Sukuk (obligasi syariah). 

 Sukuk (obligasi syariah) telah banyak diterbitkan baik dari 

korporasi maupun Negara misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei 

Pengaruh Nilai..., Bayu Mulya Nugraha, Ak.-IBS, 2016
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Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State sof Saxony 

Anhalt – Jerman. Negara – Negara tersebut telah menjadi regular issuer 

dari Sukuk. 

 Sukuk sendiri mempunyai beberapa jenis, misalnya Sovereign 

Sukuk biasanya Sukuk ini diterbitkan untuk keperluan pembiayaan Negara 

secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek – proyek 

tertentu misalnya pembangunan suatu gedung. Pada Mei 2008, 

Pemerintah telah mengundangkan Undang – Undang No. 19/2008 tentang 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Undang- Undang Sukuk 

Negara (Sovereign Sukuk). 

 Sukuk sendiri dapat di perjual belikan di dalam Pasar Modal, maka 

perkembangan penerbitan Sukuk di Indonesia sangat pesat. Direktorat 

Pasar Modal mencatat pada akhir tahun 2013 diterbitkan 64 Sukuk 

Korporasi dengan total emisi mencapai 11.994,4 miliar rupiah dan sampai 

pada November 2014 diterbitkan 68 Sukuk Korporasi dengan total emisi 

mencapai 12.727,4 miliar rupiah. Peranan dari Pasar Modal juga sangat 

menentukan untuk penjualan Sukuk yang telah di terbitkan baik 

SukukKorporasi maupun SovereignSukuk. 

 Sukuk (obligasi syariah) sudah dikenal sejak abad pertengahan, 

umat islam menggunakan Sukuk (obligasi syariah) sebagai konteks 

perdagangan internasional. Pada saat itu Sukuk di gunakan oleh para 

pedagang sebagai dokumen yang menunjukan kewajiban financial yang 

timbul dari usaha perdagangan dan aktiva komersial lainnya. 

Pengaruh Nilai..., Bayu Mulya Nugraha, Ak.-IBS, 2016
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 Prinsip Sukuk (obligasi syariah) pada dasarnya berbeda dengan 

obligasi konvensional. Karena adanya konvergensi yang menyatakan 

bahwa bunga itu haram dalam islam dan merupakan salah satu bentuk dari 

adanya riba, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan bunga ini di 

keluarkan dari daftar investasi yang halal. Misalnya perusahaan yang 

menerbitkan obligasi konvensional pasti memberikan pendapatan kepada 

investor berupa bunga. 

 Perkembangan Sukuk (obligasi syariah) dalam pasar modal 

merupakan indikator yang penting untuk mengetahui tingkah laku pasar 

modal. Investor yang ingin melakukan transaksi di pasar modal akan 

membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Informasi 

yang relevan pada pasar modal syariah merupakan salah satu informasi 

yang dicari oleh investor untuk membuat keputusan dalam melakukan 

investasi.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mujahid (2010) yang 

meneliti tentang “Analisis Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) 

terhadap Cummulative Abnormal return Saham di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2002 – 2009”. Menghasilkan bahwa nilai dan rating dari 

penerbitan obligasi syariah (sukuk), baik secara stimultan ataupun parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap cumulative abnormal return 

saham.Michell Suharli (2005) yang berjudul ”Studi Empiris Terhadap 

Dua Faktor yang Mempengaruhi Return Saham Pada Industri Food & 

Beverages di Bursa Efek Jakarta”. Dalam penelitian ini menunjukan 

Pengaruh Nilai..., Bayu Mulya Nugraha, Ak.-IBS, 2016
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bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variable makroekonomi 

terhadap return saham. Nilai dan rating penerbitan obligasi syariah 

(sukuk) merupakan salah satu variabel makro yang turut mempengaruhi. 

Dari latar belakang di atas, penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh antara penerbitan obligasi syariah 

(sukuk) yang diwakili oleh nilai dan rating terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara teoritis 

maupun praktis sebagai bahan masukan khususnya mengenai return 

saham perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk). dengan 

demikian perusahaan dapat merencanakan obligasi secara tepat sehingga 

investor tertarik dengan saham dari perusahaan yang menerbitkan obligasi 

syariah. 

 Sehubung dengan pembahasan di atas, penelitian ini diberi judul 

“PENGARUH NILAI DAN RATING PENERBITAN OBLIGASI 

SYARIAH TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

YANG MENERBITKAN OBLIGASI SYARIAH” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1. Data yang diambil dalam peneleitian ini merupakan data dari tahun 

2012 – 2015 perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah 

2. Sebagai informasi agar perusahaan dapat merencanakan obligasi 

secara tepat sehingga investor tertarik dengan saham dari perusahaan 

yang menerbitkan obligasi syariah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh nilai penerbitan Obligasi Syariah 

(Sukuk) terhadap Return Saham? 

b. Apakah terdapat pengaruh rating penerbitan Obligasi Syariah 

(Sukuk) terhadap Return Saham? 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh Nilai penerbitan Obligasi Syariah 

terhadap Return Saham 

b. Untuk mengetahui pengaruh Rating penerbitan Obligasi Syariah 

terhadap Return Saham 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bagian dari menambah wawasan atau pengetahuan 

mengenai Obligasi Syariah (Sukuk) dan pengaruhnya penerbitan 

Obligasi syariah (Sukuk) terhadap pasar modal syariah yang berada di 

Pengaruh Nilai..., Bayu Mulya Nugraha, Ak.-IBS, 2016
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indonesia serta sebagai pengembangan ilmu dalam perbankan 

syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Investor 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor 

dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasikan danannya 

pada pasar modal syariah. 

b. Penulis 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk masa 

depan penulis dan dapat menjadi pengalaman dalam melakukan 

penelitian dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi 

sarjana ekonominya. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang uraian latar belakang 

termasuk alasan mengapa peneliti memilih topik untuk di teliti. 

Berisi juga mengenai identifikasi dan rumusanpenelitian , tujuan 

serta manfaat yang dapat diperoleh, dan sistematika penulisan 

makalah penelitian ini. 
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Bab II : Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran 

Bab ini menjelaskan sejumlah teori pendukung dan 

penjelasannya yang berhubungan dengan penelitian dan juga 

pengertian tentang sukuk, jenis sukuk dan manfaat sukuk. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang variable yang digunakan 

dalam penelitian , populasi dan sampel yang digunakan, objek 

penelitian, sumber dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

Bab IV : Analisis dan Pembahasan  

Bab ini menjelaskan dan membahas dari hasil penelitian 

yang berisi mengenai uji hipotesis yang ditentukan dalam 

penelitian ini serta pembahasan hasil yang diperoleh dari 

pengolahan data. 

Bab V : Penutup  

Bab ini merupakan bab penutup penelitian ini tentang 

“Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah Terhadap Reaksi Pasar 

Modal Syariah”. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan  yang di 

ambil oleh peneliti dan juga saran yang dapat di sampaikan untuk 

penelitian selanjutnya dengan keterbatasn yang ada dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sejarah Obligasi Syariah 

Obligasi syariah (sukuk) ini bukan merupakan istilah yang baru 

dalam sejarah Islam.Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad 

pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks 

perdagangan internasional.Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sakk 

yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau note. Sukuk 

dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang 

menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan 

dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah Penulis 

Barat yang memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab 

menyatakan bahwa “sakk” inilah yang menjadi akar kata cheque dalam 

bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim 

dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.  

Dalam perkembangannya, The Islamic Jurisprudence Council 

(IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya 

sukuk.Hal tersebut mendorong Otoritas Moneter Bahrain (BMA - 

Bahrain  Monetary Agency) untuk meluncurkan salam sukuk berjangka 
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waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001, kemudian 

Malaysia pada tahun yang sama meluncurkan Global Corporate Sukuk si 

pasar keuangan Islam internasional. Inilah sukuk global yang pertama 

kali muncul di pasar internasional.Selanjutnya, penerbitan sukuk di pasar 

internasional terus bermunculan bak cendawan di musim hujan.Tidak 

ketinggalan, pemerintah di dunia Islam pun mulai melirik hal tersebut.42 

Sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat 

penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional 

melalui struktur yang dapat diterima secara Islam.Perusahaan 

multinasional, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga 

keuangan menggunakan sukuk internasional sebagai alternatif 

pembiayaan Sindikasi. 

Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk 

secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad 

pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban 

pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial 

lainnya. Arti sukuk dalam prespektif Islam modern, bersandar pada 

konsep aset monetisasi yang disebut penjaminan yang diterima melalui 

proses pengeluaran sukuk (taskeek). Potensial besarnya adalah dalam 

mengubah dana masa depan menjadi dana saat ini. Sukuk dapat 

dikeluarkan untuk aset yang sudah ada maupun yang akan ada di waktu 

yang akan datang. 
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Di Malaysia, instrumen obligasi syariah digunakan untuk berbagai 

macam keperluan baik untuk pembiayaan kegiatan pemerintah maupun 

untuk keperluan industri keuangan syariah. Instrumen yang sudah 

pernah diterbitkan berupa Government Investment Issues (GIIs), yaitu 

pinjaman kenaikan atau qardhu hasan yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan pemerintah.Konsep ini tidak ada imbalan bagi pemilik modal, 

namun demikian pemerintah boleh memberikan semacam hadiah.Oleh 

karena itu, instrumen GIIs tidak untuk diperdagangkan.Pemerintah 

Brunei Darussalam juga menjual sukuk jangka pendek senilai 45 juta 

dollar Brunei atau setara dengan 30 juta dollar AS.Sukuk tersebut berada 

pada level 2,30 persen. 

Pasar Modal Syariah berdiri di Indonesia pada tanggal 14 Maret 

2003, maka muncullah harapan bahwa pasar modal yang didasari prinsip 

syariah dapat berkembang lebih besar lagi.Pasar modal syariah 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan institusi-institusi lembaga 

keuangan syariah.Salah satu institusi tersebut adalah obligasi 

syariah.Ketika Bank Syariah di kembangkan, maka munculah pasar 

uang syariah.Dan pada saat reksadana syariah di munculkan, perlu 

instrumen halal untuk penyaluran penempatan portofolio. Demikian 

dengan asuransi dan dana pensiun syariah. Lembaga keuangan syariah 

ini memerlukan bank syariah, membutuhkan pasar modal syariah dengan 

saham halal dan obligasi syariahnya. 
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2.1.2 Pengertian Sukuk 

Pada dasarnya definisi sukuk yang berasal dari berbagai sumber 

literatur dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu definisi secara 

etimologi dan terminologi.Secara etimologi, sukuk berasal dari kata 

“sakk” yang berarti sertifikat, perjanjian, atau instrumen hukum.Dari sisi 

terminologi, secara umum sukuk dapat didefinisikan sebagai suatu 

sertifikat kepercayaan atas kepemilikan atau sertifikat investasi atas 

kepemilikan sesuatu, dengan masing-masing sakk menunjukkan 

kepentingan kepemilikan yang proporsional dan tidak dapat dipisahkan 

dalam suatu aset atau kumpulan aset. 

Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi sukuk dari berbagai 

sumber, yaitu AAOIFI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), dan Bapepam dan LK. 

Dalam Shari’a Standard No.17 tentang Investment Sukuk yang 

diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan Sukuk sebagai berikut:  

“Investment Sukuk are certificates of equal value representing 
undivided share in ownership of tangible assets, usufructs and 
services, or (in the ownership of) the assets of particular projects or 
special investment activity, however, this is true after receipt of the 
value of the sukuk, the closing of subscription and the employment of 
funds received for the purpose for which the sukuk were issued”. 
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Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sukuk merupakan 

sertifikat bernilai sama yang mewakili bagian tak terpisahkan dalam 

kepemilikan suatu aset berwujud, manfaat atau jasa, atau kepemilikan 

dari aset suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu, yang terjadi 

setelah adanya penerimaan dana sukuk, penutupan pemesanan dan dana 

yang diterima dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penerbitan sukuk. 

Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) belum menggunakan istilah sukuk dan masih menggunakan 

istilah obligasi syariah. Dalam fatwa No.: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang 

Obligasi Syariah DSN-MUI mendefinisikan obligasi syariah sebagai 

berikut: 

“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”. 

Selanjutnya, Bapepam dan LK dalam Peraturan Nomor IX.A.13 

mendefinisikan sukuk sebagai berikut: “Efek Syariah berupa sertifikat 

atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang 

tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided 

share)) atas:  

1. Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat); 

2. Nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu 
baik yang sudah ada maupun yang akan ada; 

3. Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akanada;   
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4. Aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); dan/atau  

5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin 
khashah)”  

 

2.1.3 Perbedaan Sukuk dan Obligasi 

Sukuk dan obligasi merupakan instrumen atau produk di pasar 

modal. Jika ditelaah lebih lanjut, kedua instrumen tersebut setidaknya 

memiliki beberapa perbedaan dari aspek prinsip dasar, klaim, 

penggunaan dana hasil emisi, jenis penghasilan yang dijanjikan, dan 

underlying asset-nya. Dalam tabel 2.1 diuraikan mengenai perbedaan 

sukuk dan obligasi serta saham. 

Tabel. 2.1 

Perbedaan Sukuk, Obligasi dan Saham 

 

Deskripsi Sukuk Obligasi Saham 

Prinsip Dasar Bukan merupakan surat 
utang, melainkan 
tergantung dengan akad 
yang ditentukan 

Surat pernyataan 
utang dari Issuer  

Kepemilikan 
saham dalam 
perusahaan  

Klaim  Klaim kepemilikan 
didasarkan pada akad 
yang digunakan 

Emiten 
menyatakan 
sebagai pihak 
peminjam  

Menyatakan 
kepemilikan 
terhadap 
perusahaan  

Penggunaan 
Dana  

Tergantung dengan 
akad yang digunakan 

Dapat digunakan 
untuk apa saja  

Dapat 
digunakan 
untuk apa saja  

Jenis 
Penghasilan  

Imbalan, bagi hasil, 
margin, capital gain, 
yang tergantung juga 
dengan akad yang 
digunakan 

Bunga/kupon, 
capital gain  

Dividen / 
capital gain  

 Sumber : Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah 
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2.1.4 Jenis – Jenis Sukuk 

Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang 

Investment Sukuk, terdiri dari:  

1) Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, 

2) Sertifikat kepemilikan atas manfaat, 

3) Sertifikat Salam, 

4) Sertifikat Istishna,  

5) Sertifikat Murabahah,  

6) Sertifikat Musyarakah,  

7) Sertifikat Muzara’a,  

8) Sertifikat Musaqa,  

9) Sertifikat Mugharasa, 

Sementara itu Academy for International Modern Studies (AIMS) 

mengklasifikasikan jenis sukuk sebagai berikut:  

1) Sukuk Mudharabah  

2) Sukuk Musyarakah  

3) Sukuk Ijarah  

4) Sukuk Murabahah  

5) Sukuk Salam  

6) Sukuk Istishna  

7) Sukuk Hybrid  

Atas dasar proyek atau aset yang mendasarinya, sukuk dapat juga 

dikelompokan menjadi dua yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan 
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sukuk yang tidak dapat diperdagangkan.Sukuk yang dapat 

diperdagangkan (tradable sukuk) adalah sukuk yang mewakili aset 

berwujud atau porsi kepemilikan dari usaha atau portofolio investasi 

tertentu. Contohnya: Sukuk Ijarah, Sukuk Mudharabah, atau Sukuk 

Musyarakah. Sementara sukuk yang mewakili piutang dalam bentuk 

uang maupun barang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable sukuk). 

Contohnya: Sukuk Salam, Sukuk Istishna, atau Sukuk Murabahah. 

Di Indonesia, fatwa DSN MUI baru mengatur beberapa jenis 

Obligasi Syariah yaitu Obligasi Syariah Mudharabah (fatwa Nomor 

33/DSN-MUI/IX/2002), Obligasi Syariah Ijarah (fatwa Nomor 41/DSN-

MUI/III/2004) dan Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (fatwa 

Nomor 59/DSN-MUI/V/2007). 

2.1.5 Nilai Penerbitan Obligasi Syariah  

Dalam penerbitan obligasi pihak emiten akan dengan jelas 

menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan 

obligasi. Istilah yang ada yaitu dikenal dengan jumlah emisi obligasi. 

Apabila perusahaan membutuhkan dana Rp 400 Milyar maka dengan 

jumlah sama akan diterbitkan obligasi senilai dana tersebut. Penentuan 

besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan kemampuan 

aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya. 
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2.1.6 Rating Penerbitan Obligasi Syariah 

Rating adalah suatu penilaian yang terstandarisasi terhadap 

kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam membayar hutang-

hutangnya. Karena terstandarisasi artinya rating suatu perusahaan atau 

negara dapat dibandingkan dengan perusahaan atau negara lain sehingga 

dapat dibedakan siapa yang mempunyai kemampuan lebih baik, siapa 

yang kurang. Rating dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat dan 

untuk menjadi perusahaan pemeringkat harus mendapatkan izin resmi 

terlebih dahulu dari pemerintah (Pefindo). 

Peringkat obligasi adalah opini tentang kelayakan kredit dari 

penerbit obligasi berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan.Peringkat 

yang diberikan bukan merupakan sebuah rekomendasi untuk membeli, 

menjual, atau mempertahankan suatu obligasi.Opini ini berfokus pada 

kapasitas dan kemauan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajibannya 

secara tepat waktu.Opini yang diberikan juga tidak spesifik menunjuk 

suatu obligasi tetapi untuk perusahaan penerbit obligasi 

tersebut.Peringkat obligasi tersebut memberikan analisis tentang 

kelayakan kredit perusahaan sehingga dapat digunakan untuk berbagai 

macam tujuan finansial dan komersial, seperti negosiasi leasing jangka 

panjang atau meminimalisasi letter of credit untuk vendor. 

Pada umumnya, lembaga pemeringkat akan meminta laporan 

keuangan yang sudah diaudit, laporan keuangan interim, deskripsi 

tentang kegiatan operasi dan produk perusahaan, dan draft pernyataan 
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registrasi. Peringkat obligasi akan mempengaruhi tingkat pengembalian 

obligasi yang diharapkan oleh investor. Semakin buruk peringkat suatu 

obligasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengembalian hasil 

yang akan dituntut investor atas suatu obligasi. 

Obligasi berperingkat rendah akan menyediakan tingkat kupon 

yang tinggi. Sebaliknya obligasi dengan peringkat tinggi menandakan 

bahwa kualitas obligasi teersebut bagus sehingga dapat memberikan 

tingkat kupon yang rendah (Darmawan; 2007). 

Peringkat obligasi penting karena obligasi dengan peringkat yang 

rendah biasanya memiliki biaya bunga yang lebih tinggi.Tetapi, 

penelitian-penelitian terakhir menunjukkan bahwa peringkat obligasi 

kurang mencerminkan risiko obligasi.Harga saham dan harga obligasi 

dari suatu perusahaan tidak memperlihatkan efek yang abnormal 

diakibatkan oleh perubahan peringkat.Hal ini mungkin disebabkan oleh 

karena peringkat obligasi didasarkan pada informasi yang tersedia di 

publik dan tidak menambahkan informasi baru bagi pasar. 

(Ross,Westerfield, Jaffe, Jordan; 2008).  

Manfaat umum dari proses pemeringkatan obligasi adalah (Rahardjo; 

2004):  

a. Sistem informasi keterbukaan pasar yang transparan yang 
menyangkut berbagai produk obligasi akan menciptakan pasar 
obligasi yang sehat dan transparan juga. 

b. Efisiensi biaya. Hasil peringkat obligasi yang bagus biasanya 
memberikan keuntungan, yaitu menghindari kewajiban 
persyaratan keuangan yang biasanya memberatkan perusahaan, 
seperti penyediaan sinking fund dan jaminan aset. 
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c. Menentukan besarnya coupon rate, semakin bagus peringkatnya, 
cenderung semakin rendah nilai coupon rate dan sebaliknya. 

d. Memberikan informasi yang obyektif dan independen 
menyangkut kemampuan pembayaran hutang, tingkat risiko 
investasi yang mungkin timbul, serta jenis dan tingkatan hutang 
tersebut. 

e. Mampu menggambarkan kondisi pasar obligasi dan kondisi 
ekonomi pada umumnya. 

Adapun beberapa manfaat yang juga akan didapatkan oleh emiten 

adalah: 

a. Informasi posisi bisnis. Pihak perusahaan dapat mengetahui 
posisi bisnis dan kinerja usahanya dibandingkan dengan 
perusahaan sejenis lainnya. 

b. Menentukan struktur obligasi. Perusahaan dapat menentukan 
beberapa syaratatau struktur obligasi yang meliputi tingkat suku 
bunga, jenis obligasi, jangka waktu jatuh tempo, jumlah emisi 
obligasi serta berbagai struktur pendukung lainnya. 

c. Mendukung kinerja. Apabila emiten mendapatkan peringkat yang 
cukup bagus maka kewajiban menyediakan sinking fund atau 
jaminan kredit bisa dijadikan pilihan alternatif. 

d. Alat pemasaran. Peringkat obligasi yang baik terlihat lebih 
menarik sehingga dapat membantu pemasaran obligasi tersebut. 

e. Menjaga kepercayaan investor. Peringkat obligasi yang 
independen akan membuat investor merasa lebih aman sehingga 
kepercayaan bisa lebih terjaga. 

 

Suatu rating terdiri dari dua bagian yaitu rating dan outlook.Rating 

adalah kemampuan membayar hutang sedangkan outlook adalah 

pandangan dari perusahaan pemeringkat, apakah rating akan naik, turun, 

atau tetap pada periode penilaian berikutnya. Rating sendiri terdiri dari 

dua diantaranya 3 huruf yang disertai dengan tanda atau angka 

tergantung perusahaan pemeringkat. Sebagai contoh urutan dari yang 

paling tinggi hingga paling rendah secara umum adalah sebagai berikut: 
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1. Investment Grade 

 AAA atau Aaa 
 AA+, AA san AA- atau Aa1, Aa2, dan Aa3 
 A+, A, dan A- atau A1, A2, dan A3 
 BBB+, BBB, dan BBB- atau Baa1, Baa2, dan Baa3 

2. Non Investment Grade (Junk Bond) dengan rating dibawah BBB 

atau Baa 

 BB+, BB, dan BB- atau Ba1, Ba2, dan Ba3 
 B+, B dan B- atau B1, B2, dan B3 
 CCC+, CCC dan CCC- atau Caa1, Caa2, dan Caa3 
 CC+, CC, dan CC- atau Ca1, Ca2, dan Ca3 
 C+, C, dan C- atau C1, C2, dan C3 
 Default 

 

Invesment Grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan atau 

negara dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi 

hutangnya.Sehingga bagi investor yang mencari investasi yang aman, 

umumnya memilih rating Investment Grade.Praktek pada perusahaan 

lebih detail lagi. Perusahaan yang menerapkan screening yang lebih 

mendalam seperti BUMN investment grade nya minimal A karena rating 

BBB masih dianggap belum aman. 

Non Invesment Grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan atau 

negara dianggap memiliki kemampuan yang meragukan dalam 

memenuhi kewajibannya.Perusahaan yang masuk ketegori ini biasanya 

cenderung sulit memperoleh pendanaan.Supaya berhasil umumnya 

mereka memberikan kupon atau imbalan hasil yang tinggi sehingga 

disebut juga dengan High Yield Bond.Investor yang memilih jenis 

obligasi ini biasanya cenderung memiliki sifat spekulatif.Sebab jika 
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ternyata perusahaan berkomitmen melunasi seluruh kewajibannya, imbal 

hasil yang diterima bisa sangat tinggi. 

Pada prinsipnya, semakin rendah rating, berarti semakin tinggi 

risiko gagal bayar dan berarti semakin tinggi pula imbal hasil (return) 

yang diharapkan oleh investor. 

Table 2.2 

Interpretasi Rating Pefindo 

 

AAA Obligasi yang diperingkat sebagai AAA adalah obligasi dengan 

peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kapasitas penerbit 

obligasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya sangat 

superior dibandingkan dengan penerbit obligasi Indonesia lainnya. 

AA Obligasi dengan peringkat AA hanya berbeda sedikit dengan obligasi 

dengan peringkat AAA. Kapasitas penerbit obligasi untuk membayar 

kewajiban jangka panjangnya sangat kuat dibandingkan dengan 

penerbit obligasi Indonesia lainnya.  

A Obligasi dengan peringkat A mengindikasikan kapasitas penerbit 

obligasi untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya relatif kuat 

dibandingkan dengan penerbit obligasi lainnya, tetapi obligasi ini 

tetap lebih mudah terpengaruh oleh perubahan keadaan dan kondisi 

ekonomi daripada obligasi peringkat AAA dan AA.  

BBB Obligasi berperingkat BBB mengindikasikan parameter yang cukup 

aman dibandingkan dengan obligasi Indonesia lainnya. 

Memburuknya kondisi ekonomi atau perubahan keadaan akan 

mempengaruhi kapasitas penerbit obligasi untuk membayar 

kewajiban jangka panjangnya.  
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BB Obligasi dengan peringkat BB menggambarkan parameter 

perlindungan yang relatif agak lemah dibandingkan dengan obligasi 

lainnya. Kapasitas dari penerbit obligasi untuk membayar kewajiban 

jangka panjangnya cukup rawan terhadap ketidakpastian terhadap 

kondisi bisnis, finansial, dan ekonomi.  

B Obligasi dengan peringkat B menggambarkan parameter 

perlindungan yang relatif lemah dibandingkan dengan obligasi 

lainnya. Penerbit obligasi masih mempunyai kapasitas untuk 

membayar kewajiban jangka panjangnya tetapi adanya kondisi-

kondisi ekonomi, bisnis, dan finansial yang buruk akan sangat 

mempengaruhi kapasitas dan kemauan penerbit obligasi untuk 

membayar kewajiban jangka panjangnya. 

CCC Obligasi dengan peringkat CCC berpotensi untuk tidak membayar 

kewajibannya dan tergantung pada kondisi finansial dan bisnis yang 

baik untuk dapat membayar kewajibannya tersebut.  

SD Obligasi dengan peringkat SD (Selective Default) akan diberikan 

pada penerbit obligasi yang telah gagal membayar satu atau lebih 

obligasinya pada saat jatuh tempo. Rating SD diberikan oleh Pefindo 

jika penerbit obligasi telah gagal membayar salah satu obligasinya 

tetapi akan tetap membayar obligasi lainnya tepat waktu.  

D Obligasi diberi peringkat D jika penerbit obligasi tersebut gagal 

membayar kewajibannya dan otomatis diberikan pada saat penerbit 

pertama kali gagal membayar kewajibannya. Pengecualian diberikan 

jika pembayaran bunga telah lewat dari tanggal jatuh tempo tetapi 

masih di dalam periode grace atau telatnya pembayaran terjadi 

karena adanya perselisihan komersial bonafide.  

Sumber : Pefindo 
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2.1.7 Return Saham 

Konsep risiko tidak terlepas kaitannya dengan return, karena 

investor selalu mengharapkan tingkat return yang sesuai atas setiap 

risiko investasi yang dihadapinya. Menurut Brigham et al. (1999:192), 

pengertian dari return adalah “measure the financial performance of 

aninvestment”. Pada penelitian ini, return digunakan pada suatu 

investasi untuk mengukur hasil keuangan suatu perusahaan 

Horne dan Wachoviz (1998:26) mendefinisikan return sebagai: 

“Return as benefit which related with owner that includes cash 
dividend last year which is paid, together with market cost 
appreciation or capital gain which is realization in the end of the 
year”. Menurut Jones (2000:124) “return is yield dan capital gain 
(loss)”.  

 
Yield, yaitu cash flow yang dibayarkan secara periodik kepada 

pemegang saham (dalam bentuk dividen), Capital gain (loss), yaitu 

selisih antara harga saham pada saat pembelian dengan harga saham 

pada saat penjualan. Hal tersebut diperkuat oleh Corrado dan Jordan 

(2000:5) yang menyatakan bahwa  

”Return from investment security is cash flow and capital 
gain/loss”. 

 
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diambil 

kesimpulan return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari 

kepemilikan saham investor atas investasi yang dilakukannya, yang 

terdiri dari dividen dan capital gain/loss. 
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Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam suatu periodik tertentu.Capital gain/loss dalam 

suatu periode merupakan selisih antara harga saham semula (awal 

periode dengan harganya di akhir periode).Bila harga saham pada akhir 

periode lebih tinggi dari harga awalnya, maka dikatakan investor 

memperoleh capital gain, sedangkan bila yang terjadi sebaliknya maka 

investor dikatakan memperoleh capital loss. 

Menurut Jogiyanto (2003:109) return saham dibedakan menjadi 

dua: pertamareturn realisasi merupakan return yang telah terjadi, 

keduareturn ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Berdasarkan 

pengertian return, bahwa return suatu saham adalah hasil yang diperoleh 

dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode 

berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Evi Marica dan Trisnadi Wijaya (2013) yang berjudul 

“Analisis Perbedaan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah 

Pengumuman Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di 

Perusahaan LQ 45”. Dalam penelitian ini hasilnya menunjukan bahwa 

perusahaan LQ 45 sebelum dan sesudah pengumuman terdapat 

perbedaan yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa adanya 

pengumuman kenaikan harga BBM sangat berpengaruh pada aktivitas 
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perdagangan saham baik pada hari – hari menjelang pelaksanaan 

pengumuman maupun pada hari – hari sesudah pengumuman harga 

BBM. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu data, sampel serta kasus 

yang dihadapi berbeda. 

2. Penelitian Mochamad Rizki Pratama (2011) yang berjudul “Pengaruh 

Penerbitan Obligasi Syariah (SUKUK) terhadap Reaksi Pasar Modal 

Indonesia”. Dalam penelitian ini hasilnya menunjukan bahwa variable 

independent dalam penelitian ini tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap reaksi variable dependent. Hal ini dibuktikan dengan 

besarnya pengaruh penerbitan obligasi syariah terhadap reaksi pasar 

modal yaitu sebesar 11,8% sedangkan 88,2% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu data dan sampel yang digunakan berbeda. 

3. Penelitian Ikromi Ramadhani (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Penerbitan Obligasi Syariah Terhadap Profitabilitas”. Dalam penelitian 

ini hasilnya menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

penerbitan obligasi syariah dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya ialah tidak terdapat 

dampak langsung dari penerbitan obligasi syariah terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan. Penerbitan obligasi syariah memiliki dampak 

langsung terhadap pendanaan perusahaan untuk kegiatan operasional. 

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu data, sampel, dan kasus yang 

dihadapi berbeda. 
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4. Penelitian Nunung Ghoniyah, Mutamimah, dan Jenar Widayati (2006) 

yang berjudul “Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pengumuman 

Penerbitan Obligasi Syariah”. Dalam penelitian ini hasilnya menunjukan 

bahwa abnormal return untuk obligasi syariah tanggal pengumuman 

positif tetapi secara statistik tidak signifikan. Penelitian ini menemukan 

beberapa perbedaan statistik tidak signifikan abnormal return dan 

aktivitas volume perdagangan antara pra dan pasca terjadinya 

pengumuman. Dengan kata lain, masalah pengumuman obligasi syariah 

tidak mengandung informasi yang berarti untuk investor. Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu data dan sampel yang digunakan berbeda. 

5. Penelitian Gede Bhakti Pratama, Ni Kadek Sinarwati, dan Nyoman Ari 

Surya Dharmawan (2015) yang berjudul “ Reaksi Pasar Modal Indonesia 

Terhadap Peristiwa Politik (Event Study pada Peristiwa Pelantikan Joko 

Widodo Sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-7)”. Dalam penelitian 

ini hasilnya menunjukan bahwa abnormal return pada periode peristiwa 

bervariasi namun tidak signifikan secara statistik. Begitu pula dengan 

hasil penelitian tentang perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah 

peristiwa pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 

ke-7. Dengan kata lain peristiwa pelantikan Joko Widodo sebagai 

Presiden Republik Indonesia ke-7 tidak mengandung kandungan 

informasi yang berarti bagi investor sehingga membuat pasar tidak 

bereaksi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu data, sampel, dan kasusu 

yang dihadapi berbeda. 
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6. Penelitian Devi Dwi Kurniawati yang berjudul “Analisis Perkembangan 

Sukuk (Obligasi Syariah) dan Dampaknya Bagi Pasar Modal Syariah”. 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan Sukuk (Obligasi 

Syariah) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami 

pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, 

pertumbuhan jumlah Sukuk (Obligasi Syariah) masih kecil, dikarenakan 

penurunan jumlah pada tahun 2011, namun setelah penurunan Sukuk 

tersebut mengalami kemajuan yang mulai bangkit dan terus 

berkembang. Dampaknya akan mempengaruhi perkembangan regulasi 

Sukuk pasar modal syariah untuk meningkatkan jumlah sukuk dengan 

prosedur perdagangan sukuk, sosialisasi dalam meningkatkan jumlah 

sukuk, dan tingkat investasi di pasar modal yang mempengaruhi 

pertumbuhan investasi pasar modal ini. Perbedaan ydengan penelitian ini 

yaitu data, sampel, dan kasus yang dihadapi berbeda. 

7. Penelitian Mujahid (2010) yang berjudul “ Pengaruh Penerbitan Obligasi 

Syariah (SUKUK) Perusahaan Terhadap Reaksi Pasar”. Dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa hasil hipotesis tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari penerbitan obligasi syariah (sukuk) ke cummulatif 

abnormal return. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu data dan sampel 

yang digunakan berbeda. 

8. Penelitian Resi Primadani yang berjudul “Reaksi Pasar Saham Terhadap 

Pengumuman Obligasi Syariah Di Bursa Efek Indonesia”. Dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan sebelum tanggal 
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pengumuman dan sesudah tanggal pengumuman penerbitan obligasi 

syariah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu data dan sampel yang 

digunakan berbeda. 

9. Penelitian Michell Suharli yang berjudul ”Studi Empiris Terhadap Dua 

Faktor yang Mempengaruhi Return Saham Pada Industri Food & 

Beverages di Bursa Efek Jakarta”. Dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variable makroekonomi 

terhadap return saham. Nilai dan rating penerbitan obligasi syariah 

(sukuk) merupakan salah satu variabel makro yang turut mempengaruhi. 

Table 2.3 

Penelitian Terdahulu 

NO NAMA PENELITI, JUDUL, 
TAHUN 

METODE 
PENELITIAN 

HASIL 

1 Evi Marica dan Trisnadi 
Wijaya (2013), “Analisis 
Perbedaan Abnormal Return 
Sebelum dan Sesudah 
Pengumuman kenaikan Harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Di Perusahaan LQ 45” 

Metode penelitian 
menggunakan data 
kuantitatif dan analisis 
deskriptif 

Sebelum dan sesudah 
terdapat perbedaan 
yang signifikan 
Adanya pengumuman 
kenaikan BBM sangat 
berpengaruh pada 
aktifitas perdagangan 
saham 

2 Mohammad Rizki Pratama 
(2011), “Pengaruh Penerbitan 
Obligasi Syariah (Sukuk) 
Terhadap Reaksi Pasar Modal 
Indonesia” 

Metode penelitian 
menggunakan data 
kualitatif dan analisis 
regresi 
X1 : nilai penerbitan 
obligasi syariah 
X2 : rating penerbitan 
obligasi syariah 
Y : cumulative 
abnormal return 

Variable Independent 
tidak berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap variable 
dependent 

3 Ikromi Ramadhani (2013), 
“Pengaruh Penerbitan 
Obligasi Syariah Terhadap 
Profitabilitas” 

Metode penelitian 
menggunakan data 
kualitatif dan analisis 
regresi 

Tidak terdapat 
pengaruh antara 
penerbitan obligasi 
syariah dengan tingkat 

Pengaruh Nilai..., Bayu Mulya Nugraha, Ak.-IBS, 2016



28 
 

 

Indonesia Banking School 
 

X1 : ROA 
X2 : ROE 
Y : Penerbitan 
Obligasi Syariah 

profitabilitas 
perusahaan 

4 Nunung Ghoniyah, 
Mutaminah dan Jenar 
Widayanti (2006), “Reaksi 
Pasar Modal Indonesia 
Terhadap Pengumuman 
Penerbitan Obligasi Syariah” 

Metode penelitian 
menggunakan Event 
Study dan analisis 
deskriptif 

Tanggal pengumuman 
abnormal return 
obligasi syariah 
positif, tetapi secara 
statistik tidak 
signifikan 

5 Gede Bhakti Pratama, Ni 
Kadek Sinarwati dan Nyoman 
Ari Surya Dharmawan 
(2015), “Reaksi Pasar Modal 
Indonesia Terhadap Peristiwa  
Politik (Event Study pada 
Peristiwa Pelantikan Joko 
Widodo Sebagai Presiden 
Republik Indonesia Ke-7” 

Metode penelitian ini 
menggunakan Event 
Studydan analisis 
deskriptif 

Abnormal return pada 
kasusu ini bervariasi 
namun tidak signifikan 
secara statistik 
Perbedaan reaksi pasar 
sebelum dan sesudah 
juga bervariasi namun 
tidak signifikan secara 
statistic 

6 Devi Dwi Kurniawati, 
“Analisis Perkembangan 
Sukuk (Obligasi Syariah) dan 
Dampak Bagi Pasar modal 
Syariah” 

Metode penelitian ini 
menggunakan data 
kuantitatif dan analisis 
deskriptif 

Pertumbuhan sukuk 
dari tahun 2008 
sampai 2012 
mengalami 
pertumbuhan secara 
signifikan 
Dampak bagi pasar 
modal syariah 
mempengaruhi jumlah 
peningkatan sukuk 

7 Mujahid (2010), “Pengaruh 
Penerbitan Obligasi Syariah 
(SUKUK) Perusahaan 
Terhadap Reaksi Pasar” 

Metode penelitian 
menggunakan data 
kualitatif  
X1 : nilai penerbitan 
obligasi syariah 
X2 : rating penerbitan 
obligasi syariah 
Y : cumulative 
abnormal return 

Hipotesis tidak 
berpengaruh signifikan 
dari penerbitan 
obligasi syariah 

8 Resi Primadani, “Reaksi 
Pasar Saham Terhadap 
Pengumuman Obligasi 
Syariah Di Bursa Efek 
Indonesia” 

Metode penelitian 
menggunakan Event 
Study dan analisis 
deskriptif 

Tidak ada perbedaan 
sebelum dan sesudah 
tanggal pengumuman 
penerbitan obligasi 
syariah 
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9 Michell Suharli ”Studi 
Empiris Terhadap Dua Faktor 
yang Mempengaruhi Return 
Saham Pada Industri Food & 
Beverages di Bursa Efek 
Jakarta” (2005) 

Metode penelitian 
menggunakan Event 
Study dan analisis 
deskriptif 

Terdapat hubungan 
yang kuat antara 
variable 
makroekonomi 
terhadap return saham. 
Nilai dan rating 
penerbitan obligasi 
syariah (sukuk) 
merupakan salah satu 
variabel makro yang 
turut mempengaruhi. 

 Sumber : Peneliti 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam melakukan perkembangan perusahaan terkadang perusahaan 

mengalami berbagai hambatan seperti misalnya ketercukupan dana yang 

diperoleh oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan akan 

mencari sumber dana lain diantaranya melalui pasar modal. 

Saham, obligasi dan pinjaman bank salah satu cara bagi perusahaan 

umtuk memperoleh dana serta sebagai kegiatan investasi perusahaan. Setelah 

izin dan syarat penerbitan saham dan obligasi diperoleh perusahaan dari 

pihak otoritas yang berwenang, perusahaan berhak menentukan penerbitan 

sahamnya maupun obligasi. 

Apabila para pemodal menggunakan informasi yang berupa bond rating 

dalam kegiatannya, maka publikasi pengumuman bond rating akan memberi 

dampak berupa return saham, apabila dibandingkan dengan hari di luar 

pengumuman. Dalam memutuskan untuk membeli saham, para investor 

perlu melakukan suatu analisis saham, sehingga akan diketahui risiko dan 
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return yang akan diterima. Investor pada umumnya menyukai saham dengan 

tingkat risiko yang lebih rendah. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

 H1 

 

 H2 

 

 

2.3 Hipotesis 

Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan yang dapat diukur dengan cumulative abnormal return 

(Hartono, 2008).Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ukuran 

cumulative abnormal return saham, karena penerbitan obligasi syariah 

mempunyai informasi yang dapat mempengaruhi perilaku pasar dan harga 

sekuritas. Penerbitan obligasi syariah akan berdampak pada ketersediaanya 

jumlah dana yang dapat digunakan untuk menjalankan operasional 

perusahaan. 

Nilai Penerbitan Obligasi 
Syariah (X1) 

Rating Penerbitan Obligasi 
Syariah (X2) 

 

Return Saham (Y) 
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Dalam penelitian ini, peneliti akanmemfokuskan return atas investasi 

penerbitan obligasi syariah ini melalui cumulative abnormal return yang 

diperoleh dengan cara mengakumulasikan abnormal return saham yang 

terjadi di pasar modal syariah.  

Oleh karena itu, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

penerbitan obligasi syariah perusahaan berpengaruh terhadap cumulative 

abnormal return saham. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh 

variabel independen adalah total nilai dan rating penerbitan obligasi syariah 

terhadap variabel dependen yaitu reaksi pasar terhadap cumulative abnormal 

return saham. Maka hipotesis yang dapat ditetapkan peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1 :Nilai penerbitan obligasi syariah terdapat pengaruh positif 

signifikan terhadap Return Saham 

H2 :Rating penerbitan obligasi syariah terdapat pengaruh positif 

signifikan terhadap Return Saham 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu seluruh 

perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk) perusahaan.Unit 

analisis dari penelitian ini adalah cumulative abnormal return saham harian 

perusahaan yang dihitung dari besarnya nilai saham harian perusahaan 

tersebut.Data yang diambil dari harga saham harian berdasarkan harga saham 

yang tersedia di www.idx.co.id. 

Sample adalah bagian dari populasi.Pemilihan sample pada penelitian 

ini diambil menggunakan purposive sampling method yaitu pemilihan 

semple yang digunakan atas dasar kesesuaian antara karakteristik sample 

dengan kriteria perumusan masalah. Alasan peneliti menggunakan Purposive 

sampling dianggap paling tepat untuk penelitian ini dikarenakan dari 

populasi yang dipilih pada akhirnya harus tersaring untuk dijadikan sample 

didasarkan pada penerbitan obligasi syariah (sukuk) dan saham. 

Pemilihan sample berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah  

2. Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk) 

3. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan penelitian ini. 
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Table 3.1 

Sample perusahaan yang menerbitkan Obligasi Syariah 

 

No Nama Sukuk Struktur / Akad Penerbit 
1 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 

Tahap III Tahun 2015 Seri A 
Ijarah PT Indosat Tbk 

2 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap III Tahun 2015 Seri B 

Ijarah PT Indosat Tbk 

3 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2015 Seri A 

Ijarah PT XL Axiata 
Tbk 

4 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2015 Seri B 

Ijarah PT XL Axiata 
Tbk 

5 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2015 Seri C 

Ijarah PT XL Axiata 
Tbk 

6 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2015 Seri D 

Ijarah PT XL Axiata 
Tbk 

7 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2015 Seri B 

Ijarah PT Indosat Tbk 

8 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2015 Seri C 

Ijarah PT Indosat Tbk 

9 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2015 Seri D 

Ijarah PT Indosat Tbk 

10 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2015 Seri E 

Ijarah PT Indosat Tbk 

11 PUB Sukuk Ijarah I Tahap III Ijarah PT Summarecon 
Agung Tbk 

12 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap II Tahun 2015 Seri A 

Ijarah PT Indosat Tbk 

13 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2014 Seri A 

Ijarah PT Indosat Tbk 

14 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2014 Seri B 

Ijarah PT Indosat Tbk 

15 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 
Tahap I Tahun 2014 Seri C 

Ijarah PT Indosat Tbk 

16 Sukuk Mudharabah blkt I Adira 
Tahap II Tahun 2014 Seri B 

Mudharabah PT Adira 
Dinamika 
Multifinance 
Tbk 

17 Sukuk Ijarah Summarecon Agung I 
Tahap II Tahun 2014 

Mudharabah PT Summarecon 
Agung Tbk 

18 Sukuk Mudharabah blkt I Bank BII 
Tahap I Tahun 2014 

Mudharabah PT Bank 
Maybank 
Indonesia Tbk 
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19 Sukuk Ijarah Summarecon Agung I 
Tahap I Tahun 2013 

Ijarah PT Summarecon 
Agung Tbk 

20 Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 
2013 

Ijarah PT Tiga Pilar 
Sejahtera Food 
Tbk 

21 Sukuk Subordinasi Mudharabah 
Berkelanjutan I Adhi Tahap II 
Tahun 2013 

Mudharabah PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk 

22 Sukuk Subordinasi Mudharabah 
Berkelanjutan I Adhi Tahap I 
Tahun 2012 

Mudharabah PT Adhi Karya 
(Persero) Tbk 

23 PUB Sukuk Mudharabah II Tahap I 
Adira 2015 Seri A 

Mudharabah PT Adira 
Dinamika 
Multifinance 
Tbk 

24 Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 
2012 

Ijarah PT Indosat Tbk 

25 Sukuk Mudharabah II Mayora 
Indah Tahun 2012 

Mudharabah PT Mayora 
Indah Tbk. 

26 Sukuk Mudharabah I Tahap II 
Tahun 2014 Seri A 

 PT Adira 
Dinamika 
Multifinance 
Tbk 

27 Sukuk Mudharabah I Tahun 2013 
Seri A 

Mudharabah PT Adira 
Dinamika 
Multifinance 
Tbk 

28 Sukuk Mudharabah I Tahun 2013 
Seri B 

Mudharabah PT Adira 
Dinamika 
Multifinance 
Tbk 

29 Sukuk Mudharabah I Tahun 2013 
Seri C 

Mudharabah PT Adira 
Dinamika 
Multifinance 
Tbk 

30 Sukuk Mudharabah II year 2015 
Phase I Series B 

Mudharabah PT Adira 
Dinamika 
Multifinance 
Tbk 

 Sumber : www.ojk.go.id 
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3.2 Operasional Variable Penelitian 

Variable pada penelitian ini adalah nilai dan rating penerbitan obligasi 

syariah perusahaan sebagai variable independen dan return saham 

perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah yang terdaftar di pasar modal 

di Indonesia sebagai variable dependen. 

Nilai penerbitan obligasi syariah (X1), rating penerbitan obligasi 

syariah (X2), dan return saham perusahaan (Y). Nilai penerbitan obligasi 

syariah diukur dengan jumlah emisi obligasi syariah. Rating penerbitan 

obligasi syariah diukur dengan mengkonversi rating berbentuk huruf ke 

dalam interval. Untuk dapat diolah menjadi analisis regresi, data ordinal 

yang biasanya menggunakan skala likert, maka terlebih dahulu data tersebut 

di ubah menjadi data interval, salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengubah data tersebut dapat digunakan Method of Succesive Interval 

(MSI). Return saham perusahaan diperoleh dari presentase perubahan harga 

saham penutupan setiap akhir tahun. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dala penelitian ini sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah pada tahun 2012 – 2015 

dan terdaftar pada pasar modal 

2. Nilai penerbitan obligasi syariah dari perusahaan yang menerbitkan 

obligasi syariah pada tahun 2012 – 2015. 
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3. Rating penerbitan obligasi syariah dari perusahaan yang menerbitkan 

obligasi syariah pada tahun 2012 – 2015. 

4. Return saham dari perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah pada 

tahun 2012 – 2015. 

Jenis data yang digunakan dalam peneitian ini menggunakan data 

sekunder karena peneliti tidak mengumpulkan sendiri data yang diperoleh 

melainkan data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. 

Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data 

(Sugiyono,2007:309). Data tersebut merupakan data perusahaan yang 

menerbitkan obligasi syariah pada tahun 2012 – 2015. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa – peristiwa, hal – hal, 

keterangan – keterangan, karakteristik – karakteristik, sebagian atau seluruh 

elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Metode 

pengumpulan data yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yang melihat pencatatan data pada pasar modal syariah. Peneliti 

juga menggunakan metode studi kepustakaan yang terdiri dari mempelajari, 

memahami, mencermati, menelaah, mengidentifikasi hal – hal yang sudah 

ada dan yang belum ada dari jurnal – jurnal maupun karya ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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Untuk mengumpulkan data pada penelitiaan ini menggunakan metode 

penelitian dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang dapat 

dipelajari dan sebagai informasi untuk nilai penerbitan obligasi syariah, 

rating penerbitan obligasi syariah, dan return saham perusahaan yang 

menerbitkan obligasi syariah pada pasar modal syariah dari tahun 2012 

hingga 2015. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk 

mengolah data dan memprediksikan hasil penelitian yang diperoleh. Metode 

penelitian ini meliputi metode uji asumsi klasik dan analisis regresi 

berganda. 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada 

dasarnya uji normalitas dapat dilihat dari penyebaran data pada sumbu 

diagonal dari suatu grafik atau histogram dari residualnya. 

Pengujian yang paling tepat pada uji normalitas adalah uji 

statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (KS). Konsep dasar dari uji 

Kolmogrov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang 

akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi Normal 

baku adalah data yang telah ditransformasikan dalam bentuk Z-Score dan 

diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogrov-Smirnov adalah uji 
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beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. 

Apabila nilai signifikansi dari uji Kolmogrov-Smirnov > 0,05 maka data 

distribusi normal. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai 

sifat-sifat tidak bias sebagai suatu penafsir. Di samping itu suatu model 

dikatakan cukup baik dan dikatakan dapat dipakai untuk memprediksi 

apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. 

Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika 

telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yakni 

tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak 

terdapat autokorelasi. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak 

konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat 

multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh 

individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi 

menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir 

masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. 

Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian-pengujian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Pengaruh Nilai..., Bayu Mulya Nugraha, Ak.-IBS, 2016



39 
 

 

Indonesia Banking School 
 

3.5.2.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:105). Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas.  

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas, yaitu anatara lain: 

1. Melihat grafik plot 

Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada diagram scatterplot 

antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRUD) dengan 

residualnya (SRESID) di mana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis uji 

heteroskedastisitas melalui grafik plot adalah sebagai berikut: 

a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 
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b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji Glejser 

Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual 

terhadap variabel bebas. Uji glejser dilakukan dengan 

persamaan regresi sebagai berikut:  

| U t| = α + ΒXe + vt 

Di mana return saham vt adalah unsur kesalahan (Ghozali, 

2006:108). 

Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen dengan taraf signifikansi 5%, 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari 

model yang diamati tidak memiliki varians yang konstant dari 

satu observasi ke observasi lainnya (Hanke 

&Reitsch,1998:259). Artinya, setiap observasi mempunyai 

reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang 

melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi 

model.Gejala heteroskedastisitas lebih sering dijumpai dijumpai 

dalam data silang tempat daripada runtut waktu, maupun juga 

sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata 

(Ananta, 1987:62-63). 
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2006:91 ). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orgotonal (Ghozali, 

2006:91). 

Menurut Ghozali (2006:91) terdapat beberapa cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 

bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

terikat. 

b. Menganalisis korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara 

variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,90), 

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolineaaritas. 

Tetapi tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas 

tidak berarti bebas dari multikolineaaritas. 

c. Multikolineaaritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) Variance Inflation Factor(VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 
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bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel bebas 

lainnya.Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF=1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukanadanya multikolineaaritas adalah nilai tolerance > 

0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Gujarati (1995:335) lebih 

tegas menagatakan, “Bila korelasi anatar dua variabel bebas 

melebihi 0,8 maka multikolinearitas menjadi masalah yang 

serius. 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual ) pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu ) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena 

“gangguan” pada seseorang individu/ kelompok cenderung 

mempengaruhi “gangguan” pada individu/ kelompok yang sama pada 

periode berikutnya (Ghozali,2011:110). 

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data 

yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson 
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Test (DW). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali,2011:110). 

3.5.3 Analisis Statistik 

3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 

hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Di mana satu variabel 

sebagai variabel dependen (terikat) dan yang lainnya sebagai variabel 

independen (bebas). Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien 

regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini 

diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan 

suatu persamaan. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Formulasi untuk persamaan regresi linier berganda Gujarati dalam 

Ghozali (2011:96) adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 +ε 

Di mana:  
Y   = Return saham  
β0   = Konstanta 
β1, β2 = Koefisien regresi berganda 
x1  = Variabel nilai penerbitan obligasi syariah 
x2  = Variabel rating penerbitan obligasi syariah 
ε   = Variabel pengganggu 
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3.5.3.2 Uji Hipotesis 

3.5.3.2.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 

0,005. Jika nilai F hasil perhitungan lebih besar dari nilai F tabel 

maka hipotesis yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

berpengaruh signifikan tehadap variabel dependen.  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan semua variabel 

bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006:84). 

3.5.3.2.2 Uji T 

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel 

terikat (Ghozali, 2006:84). Pengujian parsial regresi dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi 

variabel yang lain itu konstan. 

3.5.3.2.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya 

koefisien regresi (R2) keseluruhan. R2 pada intinya mengukur 
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seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan 

variasi variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali,2011:97). 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel independen. 

Akan tetapi penggunaan koefisien dterminasi terdapat 

kelemahan dasar yang tidak dapat dihindari, yaitu bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukan ke dalam model. 

Setiap tambahan satu variabel independen, R2 pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Oleh karena itu dianjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana 

model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik 

atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model. Selain R2 untuk menguji determinasi variabel-variabel bebas 

(X) terhadap variabel-variabel terikat (Y) akan dilakukan dengan 

melihat pada koefisien korelasi parsial (r2), nilai r2 variabel yang 

paling tinggi akan menunjukan tingkat hubungan dan pengaruh yang 

dominan terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Penelitian 

Dalam bab ini akan disajikan hasil dari analisis data berdasarkan 

pengamatan sejumlah variabel yang dipakai dalam model regresi. 

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini melibatkan 

satu variabel dependen yaitu return saham perusahaan dan dua variabel 

independen yaitu nilai penerbitan obligasi syariah dan rating penerbitan 

obligasi syariah. 

Populasinya adalah perusahaan–perusahaan yang menerbitkan 

obligasi syariah (sukuk) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2012–2015.Populasi dalam penelitian ini sejumlah 48 penerbitan. 

Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kriteria 

penentuan sampelnya adalah perusahaan–perusahaan yang menerbitkan 

obligasi syariah (sukuk) dan telah menerbitkan saham sebelumnya serta 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 s.d. 2015. 

Berdasarkan kriteria – kriteria tersebut, maka diperoleh 8 

perusahaan sebagai sampel dengan total 30 penerbitan obligasi syariah 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2015 yang dapat 

dilihat pada Table 4.1. 

 

Pengaruh Nilai..., Bayu Mulya Nugraha, Ak.-IBS, 2016



47 
 

 

Indonesia Banking School 
 

Table 4.1 

Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah 

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012 – 2015 

 

48 

2 Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah 

yang memiliki data lengkap terkait variable 

yang di teliti 

 

30 

 Jumlah sampel penelitian 30 

 Sumber : Peneliti 

4.1.2 Deskriptif Statistik 

Deskriptif statistik berguna untuk menggambarkan variabel 

(independen dan dependen) dalam tahun penelitian. Upaya penyajian ini 

dimaksudkan untuk mengungkapkan informasi penting yang 

terdapatdalam data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana 

yang pada akhirnya mengarah kepada keperluan adanya penjelasan dan 

penafsiran. 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Eviews 7 dari 

perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah(sukuk) dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012–2015 adalah sebanyak 30 data. 
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Statistik deskriptif dalam pebelitian ini menguraikan nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi 

dari 30 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. 

 Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Eviews 7 

Tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa variabel nilai 

penerbitan obligasi syariah (X1) memiliki nilai maksimum = 494.00 dan 

nilai minimumnya = 16.00. Untuk variabel rating obligasi syariah (X2) 

    
     RETURN RATING NILAI 

    
     Mean  0.966667  6.566667  174.1333 

 Median  5.000000  7.000000  125.0000 

 Maximum  70.00000  7.000000  494.0000 

 Minimum -129.0000  5.000000  16.00000 

 Std. Dev.  60.99660  0.817200  137.3851 

 Skewness -0.561491 -1.374141  0.768978 

 Kurtosis  2.064636  2.964255  2.436047 

    

 Jarque-Bera  2.669995  9.442908  3.354193 

    

 Probability  0.263159  0.008902  0.186916 

    

 Sum  29.00000  197.0000  5224.000 

 Sum Sq. Dev.  107897.0  19.36667  547365.5 

    

 Observations  30  30  30 
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diperolehketerangan nilai maksimumnya = 7.00 dan nilai minimumnya = 

5.00. Pada variable return saham (Y) diperoleh keterangan nilai 

maksimum = 70.00 dan nilai minimumnya = -129.00. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006) disebutkan bahwa tujuan uji normalitas 

untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Uji histogram normality test dilakukan 

dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual, jika angka 

probabilitas < α = 0.05 maka hasilnya berupa variabel tidak terdistribusi 

normal, namun sebaliknya jika probabilitas > α = 0.05 maka variable 

terdistribusi dengan normal dan membandingkan nilai J-B <chi-square 

maka terdistribusi normal. Dengan histogram normality test maka didapat 

hasil sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Histogram Normality Test 
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Series: Residuals
Sample 1 30
Observations 30

Mean       1.61e-14
Median   16.03804
Maximum  82.69809
Minimum -130.3141
Std. Dev.   54.08284
Skewness  -0.938377
Kurtosis   3.242890

Jarque-Bera  4.476502
Probability  0.106645
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Dari gambar diatas histogram normality test menunjukan bahwa p-

value pada ujitersebut bernilai 0,106645 > α=0,05. Hal ini 

menggambarkan hipotesis error terdistribusi normal dapat diterima. 

Model logit mengharuskan error terdistribusi secara normal, dengan 

adanya asumsi ini persyaratan tersebut terpenuhi. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual pada satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali,2011:139) 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

digunakan uji Glejser. Uji Glejser digunakan dengan meregresikan 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil 

uji Glejser dengan menggunakan Eviews7 diperoleh hasil seperti 

tampak pada tabel 4.3 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Hasil 

tampilan output Eviews7 pada Tabel 4.3 pada Prob. Chi-Square(2) 

sebesar 0.3327 dengan jelas menunjukan mempunyai nilai signifikansi 

> 0,05, sehingga tidak ada variabel independen yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen (return saham).  
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Tabel 4.3 

Uji Glejser 

Sumber : Eviews 7 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna 

antar variabel independen (Ghozali,2011:105). Hubungan variabel 

independen ditunjukan oleh angka VIF. Di mana apabila VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel 

independen dalam model regresi. Dari uji multikolinearitas dengan 

menggunakan Eviews diperoleh output seperti tampak pada Tabel 4.4 

yaitu: 

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa setiap variabel bebas mempunyai 

nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     

F-statistic 1.068866     Prob. F(2,27) 0.3575 

Obs*R-squared 2.200994     Prob. Chi-Square(2) 0.3327 

Scaled explained SS 1.944060     Prob. Chi-Square(2) 0.3783 
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Tabel 4.4 

 Uji Multikolinearitas 

Sumber : Eviews 7 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali,2011:110). 

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data 

yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin- Watson 

Test (DW). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali,2011:110). 

Untuk mendiagnosis adanya korelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan pengujian terhadap uji DW dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Variance Inflation Factors  

Date: 09/28/16   Time: 14:31  

Sample: 1 30   

Included observations: 30  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    RATING  163.4815  68.32509  1.007791 

NILAI  0.005784  2.682649  1.007791 

C  7525.150  71.85934  NA 
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Tabel 4.5 

Pengukuran Uji Durbin Watson 

 

S 

 

 

 

 

Sumber : Durbin-Watson 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Eviews 7 

diperoleh hasil seperti tampak pada tabel 4.6. Pada tabel 4.6 

menunjukan nilai Durbin Watson sebesar 1,749493. 

Tabel 4.6 

Uji Autokolerasi 

 

 

 

 

 

 

 

DW Kesimpulan 

< 1,10 Ada Autokolerasi 

1,10 – 1,54 Tanpa Kesimpulan 

1,55 – 2,46  Tidak ada autokolerasi 

2,46 – 2,90 Tanpa kesimpulan 

>2,91 Ada autokolerasi 

     
     R-squared 0.099285     Mean dependent var 1.61E-14 

Adjusted R-squared -0.044829     S.D. dependent var 54.08284 

S.E. of regression 55.28180     Akaike info criterion 11.01378 

Sum squared resid 76401.93     Schwarz criterion 11.24731 

Log likelihood -160.2066     Hannan-Quinn criter. 11.08849 

F-statistic 0.688933     Durbin-Watson stat 1.749493 

Prob(F-statistic) 0.606451    
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui pada penelitian ini tidak 

terjadi gejala autokorelasi karena DW berada antara 1,55- 2,46. 

 

4.2.3 Uji Hipotesis 

Tabel 4.7 

Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

      

Sumber : Eviews 7 

Pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda pada 

program Eviews 7 dengan variabel dependen return saham dan variabel 

Dependent Variable: RETURN   

Method: Least Squares   

Date: 09/28/16   Time: 13:21   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RATING 16.54394 12.78599 1.293912 0.2067 

NILAI -0.171748 0.076054 -2.258231 0.0322 

C -77.76483 86.74762 -0.896449 0.3779 

     
     R-squared 0.213846     Mean dependent var 0.966667 

Adjusted R-squared 0.155612     S.D. dependent var 60.99660 

S.E. of regression 56.05013     Akaike info criterion 10.98501 

Sum squared resid 84823.65     Schwarz criterion 11.12513 

Log likelihood -161.7751     Hannan-Quinn criter. 11.02983 

F-statistic 3.672204     Durbin-Watson stat 1.529863 

Prob(F-statistic) 0.038847    
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independen nilai penerbitan obligasi syariah dan rating penerbitan syariah 

diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.7. 

Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk 

konstan sebesar -77.76, Nilai penerbitan obligasi syariah (X1) -0.17 , 

danRating penerbitan obligasi syariah (X2) 16.54. Dari hasil tersebut 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = -77.76 + -0.17 X1 + 16.54 X2 

Persamaan regresi linier berganda di atas dipengaruhi oleh nilai 

koefisien β1, β2. Nilai koefisien positif maka dapat diartikan bahwa setiap 

kenaikan nilai X satu satuan maka akan diikuti kenaikan nilai Y satu 

satuan. Kebalikannya jika nilai koefisien negatif maka dapat diartikan 

bahwa setiap kenaikan nilai X satu satuan maka akan mengurangi nilai Y 

satu satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Persamaan 

regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = -77.76 

Dari hasil persamaan tersebut menunjukan bahwa konstanta 

sebesar -77.76 menyatakan jika nilai penerbitan obligasi syariah 

(X1) dan rating penerbitan obligasi syariah (X2) konstan maka 

return saham adalah sebesar -77.76  

2. Koefisien X1 = -0.17 

Jika variabel Nilai penerbitan obligasi syariah (X1) mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan sementara Rating penerbitan 
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obligasi syariah konstan, maka akan menyebabkan kenaikan return 

saham sebesar -0.17 

3. Koefisien X2 =  16.54 

Jika variabel Rating penerbitan obligasi syariah (X2) mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan sementara Nilai penerbitan 

obligasi syariah konstan, maka akan menyebabkan kenaikan return 

saham sebesar 16.54 

4.2.3.1 Uji F 

Pada tabel 4.7Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama–sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). 

Hasil perhitungan Uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 3.672204 

dengan probabilitas 0,038847. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 

0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Return 

Saham atau dapat dikatakan Nilai penerbitan dan Rating penerbitan 

secara bersama–sama berpengaruh terhadap Return Saham pada 

Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah. 

4.2.3.2 Uji T 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi 

dengan taraf signifikansi α (0,05). Apabila nilai signifikansi hasil 

perhitungan kurang dari nilai signifikansi α (0,05), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 
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Nilai t hitung Nilai penerbitan obligasi syariah (X1) pada Tabel 4.7 

sebesar -2.258231 dengan signifikansi sebesar 0,0322 < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya Nilai penerbitan obligasi syariah 

(sukuk) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham. 

Nilai t hitung Rating penerbitan obligasi syariah (X2) pada Tabel 

4.7 sebesar 1.293912 dengan signifikansi sebesar 0,2067 < 0,05 maka 

Ho tidak dapat ditolak, artinya Rating penerbitan obligasi syariah 

(sukuk) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham. 

4.2.3.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Artinya seberapa jauh variabel Nilai dan Rating penerbitan obligasi 

syariah (sukuk) menjelaskan variabel return saham. Dalam penelitian 

ini untuk mencari koefisien determinasi digunakan nilai Ajusted R2. 

Hasil pengujian dengan menggunakan Eviews 7 dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 

Hasil dari pada Tabel 4.7 menunjukan besarnya nilai koefisien 

determinasi (Ajusted R-Square) sebesar 0,155612 atau 15,56%, Hal ini 

berarti variabel independen secara bersama–sama dapat menjelaskan 

variabel dependen sebesar 15,56%, sedangkan sisanya 84.44% 

dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. 
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4.3 Analisis Pembahasan Hasil 

1. Nilai penerbitan obligasi syariah terdapat pengaruh positif signifikan 

terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Nilai 

penerbitan obligasi syariah (sukuk) berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham. Nilai penerbitan obligasi syariah adalah jumlah penerbitan 

obligasi berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja 

bisnisnya. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Mochamad Rizki Pratama (2012) yang menyatakan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel nilai penerbitan obligasi 

syariah terhadap variabel cummulative abnormal return. 

Mujahid (2010) juga menyatakan hal serupa dalam penelitiannya, 

bahwa nilai penerbitan obligasi syariah perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap cummulative abnormal return saham 

secara parsial. 

2. Rating penerbitan obligasi syariah terdapat pengaruh positif signifikan 

terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Rating 

penerbitan obligasi syariah (sukuk) tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham. Rating adalah suatu penilaian yang terstandarisasi 

terhadap kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam membayar 

hutang–hutangnya. Pada prinsipnya, semakin rendah rating, berarti semakin 
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tinggi risiko gagal bayar dan berarti semakin besar pula imbal hasil (return) 

yang diharapkan oleh investor. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Mochamad Rizki Pratama (2012) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan dari variabel rating penerbitan obligasi syariah terhadap 

variabel cummulative abnormal return. 

Mujahid (2010) juga menyatakan hal serupa dalam penelitiannya, 

bahwa rating penerbitan obligasi syariah perusahaan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap cummulative abnormal return saham 

secara parsial. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Nilai dan Rating Penerbitan Obligasi 

Syariah terhadap Return Saham pada perusahaan yang menerbitkan Obligasi 

Syariah, dimana jumlah sampel yang di teliti sebanyak 30 sampel yang 

sesuai dengan kriteria yang digunakan pada penelitian ini. Dari pembahasan 

pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai penerbitan obligasi syariah (sukuk) terhadap return saham 

Hasil dari penelitian ini diperoleh dari uji t untuk variabel nilai 

penerbitan obligasi syariah menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu return saham. 

2. Rating penerbitan obligasi syariah (sukuk) terhadap return saham 

Hasil dari penelitian ini diperoleh dari uji t untuk variabel rating 

penerbitan obligasi syariah menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh 

positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu return saham 

3. Hasil yang diperoleh dari uji F menunjukan bahwa Nilai dan Rating 

penerbitan obligasi syariah secara bersama – sama berpengaruh 

terhadap Return Saham pada perusahaan yang menerbitkan obligasi 

syariah. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran – saran yang 

di harapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan. 

5.2.1 Saran Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan investasi dengan melihat suatu 

informasi keuangan yaitu nilai dan rating penerbitan obligasi syariah 

dari perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah. Oleh karena itu, 

sebagai seorang investor harus mempertimbangkan segala macam 

informasi – informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu 

perusahaan atau industri. 

5.2.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

Saran bagi penelitian selanjutnya : 

1. Memperluas populasi yang digunakan dan memperpanjang periode 

waktu yang digunakan untuk di teliti. 

2. Variabel yang digunakan untuk yang akan datang diharapkan 

dapat menambahkan variabel independen lain. 
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LAMPIRAN 

 Lampiran I 

 

 

 

Obligasi syariah Nilai Rating Return 

Sukuk Ijarah I Phase I year 2013  Rp               150,0  5 20 

Sukuk Ijarah I Phase II year 2014  Rp               300,0  5 -5 

Sukuk Ijarah I Phase III year 2015  Rp               150,0  5 -20 

Sukuk Ijarah V year 2012  Rp               300,0  7 25 

Sukuk Ijarah I Phase I Series A year 2014  Rp                 64,0  7 5 

Sukuk Ijarah I Phase I Series B year 2014  Rp                 16,0  7 5 

Sukuk Ijarah I Phase I Series C year 2014  Rp               110,0  7 5 

Sukuk Ijarah I Phase II Tahun 2015 Series A  Rp                 55,0  7 70 

Sukuk Ijarah I Phase II Tahun 2015 Series B  Rp                 76,0  7 70 

Sukuk Ijarah I Phase II Tahun 2015 Series C  Rp                 67,0  7 70 

Sukuk Ijarah I Phase II Tahun 2015 Series D  Rp                 43,0  7 70 

Sukuk Ijarah I Phase II Tahun 2015 Series E  Rp               175,0  7 70 

Sukuk Ijarah I Phase III year 2015 Series A  Rp                 65,0  7 60 

Sukuk Ijarah I Phase III year 2015 Series B  Rp                 41,0  7 60 

Sukuk Mudharabah I Tahun 2013 Seri A  Rp                 66,0  7 50 

Sukuk Mudharabah I Tahun 2013 Seri B  Rp                 27,0  7 50 

Sukuk Mudharabah I Tahun 2013 Seri C  Rp               286,0  7 50 

Sukuk Mudharabah I Tahap II Tahun 2014 Seri A  Rp                 88,0  7 -100 

Sukuk Mudharabah I Tahap II Tahun 2014 Seri B  Rp                 45,0  7 -100 

Sukuk Mudharabah II year 2015 Phase I Series A  Rp               441,0  7 45 

Sukuk Mudharabah II year 2015 Phase I Series B  Rp                 59,0  7 45 

Sukuk Ijarah I year 2013  Rp               300,0  5 -80 

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Tahap I Tahun 2015 Seri A  Rp               494,0  7 -70 

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Tahap I Tahun 2015 Seri B  Rp               258,0  7 -70 

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Tahap I Tahun 2015 Seri C  Rp               323,0  7 -70 

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Tahap I Tahun 2015 Seri D  Rp               425,0  7 -70 

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012  Rp               125,0  5 -8 

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013  Rp               125,0  5 -21 

Sukuk Mudharabah II Mayora Indah Tahun 2012  Rp               250,0  6 -129 

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2014  Rp               300,0  7 2 
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Lampiran II 

 OUTPUT EVIEWS 7 

 

 

Dependent Variable: RETURN   

Method: Least Squares   

Date: 09/28/16   Time: 13:21   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

RATING 16.54394 12.78599 1.293912 0.2067 

NILAI -0.171748 0.076054 -2.258231 0.0322 

C -77.76483 86.74762 -0.896449 0.3779 
     

     

R-squared 0.213846     Mean dependent var 0.966667 

Adjusted R-squared 0.155612     S.D. dependent var 60.99660 

S.E. of regression 56.05013     Akaike info criterion 10.98501 

Sum squared resid 84823.65     Schwarz criterion 11.12513 

Log likelihood -161.7751     Hannan-Quinn criter. 11.02983 

F-statistic 3.672204     Durbin-Watson stat 1.529863 

Prob(F-statistic) 0.038847    
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Variance Inflation Factors  

Date: 09/28/16   Time: 14:31  

Sample: 1 30   

Included observations: 30  
    

    

 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    

    

RATING  163.4815  68.32509  1.007791 

NILAI  0.005784  2.682649  1.007791 

C  7525.150  71.85934  NA 
    
    

 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     

     

F-statistic 1.068866     Prob. F(2,27) 0.3575 

Obs*R-squared 2.200994     Prob. Chi-Square(2) 0.3327 

Scaled explained SS 1.944060     Prob. Chi-Square(2) 0.3783 
     

     

     

0
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Series: Residuals
Sample 1 30
Observations 30

Mean       1.61e-14
Median   16.03804
Maximum  82.69809
Minimum -130.3141
Std. Dev.   54.08284
Skewness  -0.938377
Kurtosis   3.242890

Jarque-Bera  4.476502
Probability  0.106645
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Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 09/28/16   Time: 13:12   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C -28.34948 49.86737 -0.568498 0.5744 

RATING 10.09202 7.350099 1.373046 0.1810 

NILAI 0.027161 0.043720 0.621248 0.5396 
     

     

R-squared 0.073366     Mean dependent var 42.65113 

Adjusted R-squared 0.004727     S.D. dependent var 32.29716 

S.E. of regression 32.22074     Akaike info criterion 9.877737 

Sum squared resid 28030.75     Schwarz criterion 10.01786 

Log likelihood -145.1661     Hannan-Quinn criter. 9.922562 

F-statistic 1.068866     Durbin-Watson stat 1.434820 
 
 

Date: 09/29/16   Time: 
00:31    

Sample: 1 30   
    
    
 RETURN RATING NILAI 
    
    

 Mean  0.966667  6.566667  174.1333 

 Median  5.000000  7.000000  125.0000 

 Maximum  70.00000  7.000000  494.0000 

 Minimum -129.0000  5.000000  16.00000 

 Std. Dev.  60.99660  0.817200  137.3851 

 Skewness -0.561491 -1.374141  0.768978 

 Kurtosis  2.064636  2.964255  2.436047 

    

 Jarque-Bera  2.669995  9.442908  3.354193 

 Probability  0.263159  0.008902  0.186916 

    

 Sum  29.00000  197.0000  5224.000 

 Sum Sq. Dev.  107897.0  19.36667  547365.5 

    

 Observations  30  30  30 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.377865     Prob. F(2,25) 0.2706 

Obs*R-squared 2.978553     Prob. Chi-Square(2) 0.2255 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 09/28/16   Time: 13:22   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RATING 2.779113 12.82679 0.216665 0.8302 

NILAI 0.044403 0.087423 0.507912 0.6160 

C -25.18627 88.64823 -0.284115 0.7787 

RESID(-1) 0.333016 0.222629 1.495836 0.1472 

RESID(-2) -0.203120 0.215505 -0.942530 0.3549 
     
     R-squared 0.099285     Mean dependent var 1.61E-14 

Adjusted R-squared -0.044829     S.D. dependent var 54.08284 

S.E. of regression 55.28180     Akaike info criterion 11.01378 

Sum squared resid 76401.93     Schwarz criterion 11.24731 

Log likelihood -160.2066     Hannan-Quinn criter. 11.08849 

F-statistic 0.688933     Durbin-Watson stat 1.749493 

Prob(F-statistic) 0.606451    
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CURRICULUM VITAE 

 

 
PERSONAL DETAILS 

Name    : Bayu Mulya Nugraha 
Place, Date of Birth  : Jakarta, 21 Agustus 1993. 
Nationality  : Indonesia 
Religion  : Muslim 
Address  : Jl. KomplekPolriRt 009/04 Ciracas Jakarta Timur No. 61 
Phone Number  : 0856-801-5338 
Email    : bayumulya25@gmail.com 
 

FORMAL EDUCATION DETAILS 

1999 – 2005   : SDN Pekayon 07 Jakarta 
2005 – 2008   : SMPN179 Jakarta 
2008 – 2011   : SMAN 58 Jakarta  
2011 – 2015  : STIE Indonesia Banking School (Accounting Major) 
 
NON FORMAL EDUCATION AND TRAINING DETAILS 

2013   : Customer Service and Effective Selling Skill Training 
2015  : Basic Treasury &Valas Training PT. Bank Mandiri 
2015  : Credit Analysis Training PT. Bank Mandiri 
2015   : Trade Finance Training PT. Bank Mandiri 
 
INTERNSHIP EXPERIENCES 

June 2013  : Internship at KPw Bank Indonesia Surabaya 
August 2014  : Internship at Bank Mandiri Area PasarRebo. 

JOBS EXPERIENCES 

2014 – 2016  : Minimarket E-zone 

Job Desk         : Mengontrol kondisi barang, mengecek laporan keuangan, 
mengembangkan ide untuk memajukan minimarket 
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