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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui secara empiris 

pengaruh Produktivitas, Solvabilitas dan Komite Audit terhadap Peringkat Sukuk.  

Penelitian ini menggunakan 55 sampel yang diperoleh dari 17 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diperingkat oleh Pefindo pada periode 

2013 - 2016, serta telah dilakukan pengeliminasian data yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian menunjukan bahwa Produktivitas yang dikendalikan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Peringkat Sukuk. 

Yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu Produktivitas berpengaruh 

terhadap Peringkat sukuk ditolak. Hal ini tidak membuktikan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya dapat 

mempengaruhi peringkat sukuk yang tinggi. 

b. Hasil penelitian  menunjukan bahwa Solvabilitas yang dikendalikan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Peringkat Sukuk. Yang 

berarti bahwa hipotesis kedua (H2) yaitu Solvabilitas berpengaruh terhadap 

Peringkat sukuk ditolak.  Hal ini membuktikan bahwa Solvabilitas yang 

rendah belum tentu akan memberikan penilaian yang baik atas peringkat 

sukuk yang dimiliki suatu perusahaan. 

c. Hasil penelitian menunjukan bahwa Komite Audit yang dikendalikan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Peringkat Sukuk. 

Yang berarti bahwa hipotesis ketiga (H3) yaitu Komite Audit berpengaruh 

terhadap Peringkat sukuk ditolak. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya 

anggota komite audit yang memiliki latabelakang pendidikan akuntansi 

belum tentu akan meberikan penilaian yang baik atas peringkat sukuk yang 

dimiliki perusahaan. 
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d. Hasil pengujian koefisien determinasi (Adjusted R2) menunjukan bahwa 

Produktivitas, Solvabilitas dan Komite Audit yang dikendalikan ukuran 

perusahaan hanya mampu mempengaruhi Peringkat Sukuk sebesar 51,8%. 

Sedangkan 48,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel dalam 

penelitian ini antara lain pertumbuhan perusahaan, kualitas audit, umur 

sukuk/obligasi, dan lain-lain. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan untuk beberapa pihak adalah  

a. Penelitian berikutnya lebih baik jika memperluas objek penelitian seperti 

lembaga pemeringkat yang digunakan tidak hanya PT. Pefindo 

b. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara kualitatif dalam menggali 

informasi terhadap pihak internal lembaga pemeringkat dan juga penerbit 

sukuk dari penerbit yang memiliki peringkat sukuk tertinggi dalam 

beberapa tahun terakhir. 

c. Manejemen perusahaan harus lebih memperhatikan faktor – faktor yang 

mempengaruhi perusahaan pemeringkat efek dalam memberikan peringkat 

sukuknya agar peringkat yang diperoleh ditingkat yang bagus atau stabil di 

setiap tahunnya. 

d. Untuk investor yang ingin berinvestasi dalam bentuk sukuk, sebaiknya 

memperhatikan peringkat sukuk emiten yang bersangkutan, karena 

peringkat tersebut menggambarkan kinerja keuangan emiten yang 

bersangkutan. 
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