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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perekonomian di dunia ini khususnya pasar modal terus mengalami 

peningkatan mengikuti perkembangan zaman, dimana tidak hanya mengacu pada 

sistem konvensional melainkan mulai menerapkan prinsip Syariah. Di Indonesia 

beberapa tahun belakangan ini industri keuangan syariah mulai berkembang pesat, 

karena dengan penerapan prinsip syariah dapat menambah keyakinan pada 

masyarakat bahwa setiap operasional dan mekanismenya terhindar dari riba, 

maysir dan gharar. Salah satu produk yang dihasilkan dari industri keuangan 

Syariah adalah sukuk. Perusahaan swasta maupun pemerintah, bahkan perbankan 

telah menerbitkan sukuk sebagai salah satu sekuritas yang ditawarkan kepada para 

investor. Di Indonesia perusahaan yang pertama kali menerbitkan sukuk yang 

tercatat di BEI adalah sukuk PT.Indosat Tbk pada September 2002.                                                                                                           

Sukuk merupakan surat berharga jangka Panjang berdasarkan prinsip 

Syariah yang dikeluarkan perusahaan kepada pemegang obligasi Syariah, yang 

mewajibkan perusahaan untuk membayat pendapatan kepada pemegang obligasi 

Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada 

saat jatuh tempo. (wasilah, 2008 hlm 325) Menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 32/DSN-MUI/X/2002 

menyatakan obligasi syariah atau sukuk sebagai surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan kepada pemegang obligasi syariah 

(sukuk), yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang 

obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar dana obligasi pada 

saat jatuh tempo. Setiap investasi yang dikeluarkan tidak pernah terlepas dari 

adanya resiko. Maka untuk mengetahui seberapa besar resiko tersebut yakni 

dengan menilai peringkat sukuk dengan cara memperhatikan peringkat sukuk 

yang dimiliki perusahaan agar dapat menghindari atau mengurangi resiko-resiko 

yang akan dialami perusahaan. 
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Peringkat sukuk sebagai indikator dalam ketepatwaktuan pembayaran pokok 

utang dan bagi hasil sukuk mencerminkan skala resiko atau tingkat keamanan dari 

semua sukuk yang telah diterbitkan. Bank Indonesia melalui surat edaran Bank 

Indonesia Nomor 13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2011 perihal Lembaga 

Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Bank Indonesia, menyatakan ada enam 

lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Lembaga pemeringkat 

yang diakui Bank Indonesia yaitu Fitch Ratings, Moody’s Investor Service, 

Standard and Poor’s, PT. Fitch Ratings Indonesia, PT ICRA Indonesia, dan PT 

Pemeringkat Efek Indonesia.  

PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) merupakan lembaga pemeringkat 

utang yang telah didirikan sejak tahun 1993 dan merupakan satu-satunya lembaga 

pemeringkat yang berpusat di Indonesia. Kelebihan utama yang dimiliki pefindo 

yaitu pefindo didukung oleh bank dunia dan bank pembangunan asia dan juga 

beraliansi dengan Standard & Poor’s (S&P) yang merpakan perusahaan 

pemeringkat global terkemuka yang mendukung pefindo untuk menyusun 

metodologi pemeringkatan berstandar internasional. Selain itu untuk tetap 

mempertahankan independensinya, PEFINDO dimiliki oleh 86 badan hukum 

(Maret 2019) yang merepresentasikan pasar modal Indonesia dengan tidak 

satupun pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham. Agen 

pemeringkat utang seperti PT. Pefindo menilai dan mengevaluasi sekuritas utang 

perusahaan atau bank yang diperdagangkan secara umum, dalam bentuk peringkat 

maupun perubahan peringkat suatu obligasi. Dan agen pemeringkat sebagai 

pemberi nilai pada obligasi berada pada peringkat investment grade atau non 

investment grade dan selanjutnya diumumkan ke pasar (Afiani, 2013).  

lPT. lPefindo lmemberikan ldelapan lperingkat lyang lmenunjukkan lkarakter ldari 

lsukuk lyang lditerbitkan lyaitu lidAAA(sy), lidAA(sy), lidA(sy), lidBBB(sy), l lidBB(sy), lidB(sy),  

lidCCC(sy) ldan lidD(sy). lPeringkat lpertama ladalah lidAAA(sy) lmenunjukkan lsukuk lyang 

ldikeluarkan ldidukung loleh lkemampuan lpenerbit lyang lsuperior luntuk lmemenuhi 

lfinansial ljangka lpanjangnya lsesuai ldengan lyang ldiperjanjikan, lpada lperingkat 

lidAA(sy) lmenandakan lbahwa lsukuk lmemiliki lkualitas lkredit lsedikit ldi lbawah 

lperingkat ltertinggi, ldidukung loleh lkemampuan lObligor lyang lsangat lkuat luntuk 

lmemenuhi lkewajiban lfinansial ljangka lpanjangnya lsesuai ldengan lyang 
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ldiperjanjikan, lrelatif ldibandingkan lekuitas lIndonesia llainnya, lkemudian lpada 

lperingkat lidA(sy) lmenandakan lsukuk lmemiliki ldukungan lkemampuan lObligor lyang 

lkuat ldibandingkan lentitas lIndonesia llainnya luntuk lmemenuhi lkewajiban lfinansial 

ljangka lpanjangnya lsesuai ldengan lyang ldiperjanjikan, lnamun lcukup lpeka lterhadap 

lperubahan lkeadaan lyang lmerugikan, lkemudian lperingkat lidBBB(sy) lmenadakan 

lsukuk ldidukung loleh lkemampuan lobligor lyang lmemadai lrelatif ldibandingkan 

lentitas lIndonesia llainnya luntuk lmemenuhi lkewajiban lfinansial ljangka lpanjangnya 

lsesuai ldengan lyang ldiperjanjikan, lnamun lkemampuan ltersebut ldapat ldiperlemah 

loleh lperubahan lkeadaan lbisnis ldan lperekonomian lyang lmerugikan, llalu lperingkat 

lidBB(sy) lmenunjukkan lbahwa ldukungan lkemampuan lObligor lyang lagak llemah 

lrelatif ldibandingkan lentitas lIndonesia llainnya luntuk lmemenuhi lkewajiban lfinansial 

ljangka lpanjangnya lsesuai ldengan lyang ldiperjanjikan, lserta lpeka lterhadap lkeadaan 

lbisnis ldan lperekonomian lyang ltidak lmenentu ldan lmerugikan, lselanjutnya lperingkat 

lidB(sy) lmenunjukkan lparameter lperlindungan lyang lsangat llemah. lWalaupun lobligor 

lmasih lmemiliki lkemampuan luntuk lmemenuhi lkewajiban lfinansial ljangka 

lpanjangnya, lnamun ladanya lperubahan lkeadaan lbisnis ldan lperekonomian lyang 

lmerugikan lakan lmemperburuk lkemampuan ltersebut luntuk lmemenuhi lkewajiban 

lfinansialnya, lkemudian lperingkat lidCCC(sy) lrentan lterhadap lnon-payment, ldan 

ltergantung lpada lbisnis lyang lmenguntungkan ldan lkondisi lkeuangan lbagi lobligor 

luntuk lmemenuhi lhutang ljangka lpanjangnya ldan lterakhir lperingkat lidD(sy) lkeamanan 

lhutang lpada lperingkat lini ldalam lgagal lbayar, latau lgagal lmemenuhi lkewajiban, 

lterjadi lsecara lotomatis lpada lkewajiban lnon-payment lyang lpertama lkali. 

lPengecualian ldibenarkan lbila lpembayaran lbunga llewat ldari ltanggal ljatuh ltempo 

lyang ldilakukan ldalam lmasa ltenggang. lPada lperingkat lidAA(sy), lidA(sy), lidBBB(sy), 

lidBB(sy), lidB(sy), lidCCC(sy) ldan lidD(sy) lPT. lPefindo ldapat lmemodifikasi ldengan 

lpenambahan ltanda lpositif l(+) latau lnegatif l(-) luntuk lmenunjukkan lkekuatan lrelatif 

ldari lkategori ldalam lperingkat. 

 Sukuk sebelum ditawarkan kepada investor atau pemodal, sukuk 

diperingkat (rating) oleh lembaga pemeringkat (rating agency) terlebih dahulu. 

Peringkat pada sukuk umumnya ada dua jenis berdasarkan tingkat resikonya yaitu 

investment-grade bond (obligasi yang ratingnya masuk ke dalam empat kategori 

teratas) dan noninvestment-grade bond (sukuk yang ratingnya tidak masuk ke 
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dalam empat kategori rating teratas) (Silviana, 2016). Sukuk biasanya akan 

mendapatkan peringkat secara berkala oleh lembaga pemeringkat dan risiko sukuk 

tercermin dalam peringkat sukuk tersebut, sehingga dapat digunakan untuk 

membantu calon investor di instrumen sukuk untuk mengukur risiko kegagalan. 

Semakin tinggi peringkat, menunjukkan penerbit sukuk untuk membayar 

utangnya (IBPA, 2010). 

Dalam kenyataannya, tidak semua perusahaan yang mengalami kenaikan 

peringkat sukuk disertai dengan peningkatan profitabilitas, seperti yang terjadi 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.Tbk 

yang mengalami peningkatan peringkat efek dari tahun 2015 yaitu idA  menjadi 

idA+ pada tahun 2016.  

 

Tabel 1. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat  

Tahun 2015-2016 

Tahun 
Profitabilitas 

Return On Aset (ROA) 

Leverage 

Debt Equity Ratio (DER) 

Likuiditas 

Current Ratio (CR) 

Peringkat 

Sukuk 

2015 0,043 4.378 1,333 A 

2016 0,037 5.379 1,323  A+ 

Sumber: Data yang telah diolah dari IDX 

 

Dari kasus PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat.Tbk tersebut yang mengalami ke Senaikan rating atau peringkat sukuk PT. 

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi atan dan Sulawesi Barat.Tbk dari tahun 

2015 ke tahun 2016 , berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2015 Return On Asset 

sebagai alat ukur profitabilitas sebesar 0,043 sedangkan pada Tahun 2016 Return 

On Asset sebesar 0,037 menandakan Return On Asset mengalami penurunan 

namun peringkat sukuk perusahaan mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan 

teori yang ada, menurut Malia & Andayani (2015) semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan maka semakin rendah risiko ketidakmampuan membayar 

(default) semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan tersebut. Hal 

ini berbeda antara teori yang ada dengan kondisi yang sebenarnya, dimana pada 

profitabilitas 2016 telah mengalami penurunan tetapi PT. Pefindo menetapkan 

peringkat untuk Bank Sulawesi Selatan dan Barat mengalami peningkatan dari 

1dA sebelumnya, menjadi IdA+. 

 Selain pada rasio profitabilitas, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Selatan dan Sulawesi Barat.Tbk mengalami peningkatan rasio leverage pada 
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tahun 2016 sebesar 5.379 yang sebelumnya 4.378. Secara teori menurut Burton 

et,al dalam (Kusbandiyah & Wahyuni 2014) rendahnya nilai rasio leverage dapat 

diartikan bahwa hanya sebagian kecil aktiva didanai dengan utang dan semakin 

kecil resiko kegagalan perusahaan. Semakin rendahnya leverage perusahaan maka 

semakin tinggi peringkat obligasi. Hal ini berbeda antara teori yang ada dengan 

kondisi yang sebenarnya, dimana pada rasio leverage tahun 2016 telah mengalami 

kenaikan tetapi PT. Pefindo meningkatkan peringkat untuk Bank Sulawesi Selatan 

dan Barat dari 1dA menjadi IdA+. 

Selain pada rasio leverage, PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Selatan dan Sulawesi Barat.Tbk mengalami penurunan rasio likuiditas pada tahun 

2016 sebesar 1,323 yang sebelumnya 1,333. Secara teori menurut Afiani (2013) 

Semakin tinggi likuiditas maka semakin baik peringkat perusahaan tersebut. Hal 

ini tidak didukung dengan keaadan perusahaan dimana rasio likuiditas mengalami 

penurunan tetapi PT. Pefindo meningkatkan peringkat untuk Bank Sulawesi 

Selatan dan Barat dari 1dA menjadi IdA+. 

Terdapat suatu kejanggalan lain yang terjadi, yaitu pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia, yang dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2014 

Tahun 
Profitabilitas 

Return On Aset (ROA) 

Leverage 

Debt Equity Ratio (DER) 
Peringkat Sukuk 

2013 0.009 2.301 A 

2014 0.001 2.352 A+ 

  Sumber: Data yang telah diolah dari IDX 

 

Sama seperti kasus pertama yang terjadi pada PT. Bank Sulawesi Selatan 

dan Barat  Dijelaskan bahwa Profitabilitas (ROA) PT Bank Muamalat Indonesia 

pada tahun 2013 sampai dengan 2014 mengalami penurunan sebesar 0.008 dari 

yang semula 0.009 menjadi 0.001. serta rasio Leverage (DER) yang mengalami 

kenaikan dari 2.301 menjadi 2.352 akan tetapi peringkat sukuk mengalami 

kenaikan dari A menjadi A+. hal ini tentu berbeda dengan teori yang ada, yang 

sebelumnya  telah dijelaskan pada kasus pertama. 

Dalam hal ini, terdapat beberapa penelitian  mengenai profitabilitas, 

leverage dan likuiditas yang belum konsisten terkait peringkat sukuk. Hasil 

penelitian Afiani (2013) & Pebruary (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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tingkat rasio profitabilitas maka akan bepengaruh signifikan terhadap peringkat 

sukuk. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Malia & Andayani (2015) dan 

Winanti, dkk (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap peringkat sukuk, hal ini disebabkan karena profitabilitas 

dengan proksi Return On Asset dalam keputusan berinvestasi memiliki kelemahan 

yaitu cenderung berfokus pada jangka pendek dan bukan tujuan jangka Panjang. 

Untuk leverage terdapat hasil penelitian yang berbeda pula dari Ardiansyah 

et, al (2013) dan Pebruary (2016) mengatakan bahwa leverage mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk karena semakin rendah rasio 

leverage perusahaan maka semakin tinggi peringkat yang diberikan kepada 

perusahaan tersebut. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh 

Hamida (2017) mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. Hal ini menunjukan bahwa meskipun perusahaan 

memiliki tingkat hutang yang tinggi tidak secara langsung menjadikan rating 

sukuk perusahaan tersebut semakin kecil.  

Begitu pula dengan penelitian dari Tamara (2013) & Afiani menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap sukuk karena semakin tinggi 

likuiditas perusahaan maka semakin baik peringkat perusahaan karena dengan aset 

lancar yang lebih tinggi dari hutang lancar, perusahaan mempunyai kemampuan 

memenuhi kewajiban jangka pendek kepada investor. Terdapat perbedaan dengan 

hasil penelitian yang di lakukan oleh Sudaryanti, dkk (2011) dan Winanti dkk 

(2017) yang mengatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat sukuk. 

Berdasarkan fenomena dan Gap research yang ditemukan dari peneliti 

terdahulu serta masih sedikitnya penelitian terkait peringkat sukuk, maka penulis 

perlu melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan 

Likuiditas terhadap Peringkat Sukuk. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat sukuk? 
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b. Apakah Leverage berpengaruh terhadap peringkat sukuk? 

c. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap peringkat sukuk? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk  

menguji dan menemukan bukti empiris mengenai: 

a. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh Profitabilitas terhadap 

peringkat sukuk. 

b. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh Leverage terhadap peringkat 

sukuk. 

c. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh Likuiditas terhadap peringkat 

sukuk. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat bukti hasil penelitian 

sebelumnya dan diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai 

peringkat sukuk pada perusahaan go public, serta variabel determinan 

yang dapat mempengaruhi pemeringkatan sukuk. 

1) Bagi Peneliti 

Agar menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sebagai sumber 

informasi, literatur, referensi dalam m/elakukan penelitian selanjutnya 

sehingga dapat mengetahui variabel yang memiliki determinasi yang 

besar kepada peringkat sukuk serta dapat mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi pemeringkatan sukuk. 

2) Bagi Akademisi 

Agar menambah ilmu pengetahuan dan dapat mengimplementasikan 

ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan mengenai sukuk 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Investor 
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Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi, khususnya investasi 

obligasi syariah 

2) Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menilai 

suatu kondisi kinerja perusahaan penerbit dan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban di masa yang akan datang 

yang berkaitan dengan peringkat sukuk 
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