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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui 

secara empiris pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Peringkat Sukuk.  

Setelah diadakannya analisis dan pengujian hipotesis pengaruh Komite 

Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Peringkat 

Sukuk pada 90 perusahaan memiliki sukuk yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2010-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian menunjukan bahwa Komite Audit berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Peringkat Sukuk. Hal ini membuktikan bahwa besar 

atau kecilnya jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan 

belum tentu dapat mempengaruhi peringkat sukuk dengan baik. 

b. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kualitas Audit berpengaruh 

signifikan terhadap Peringkat Sukuk. Hal ini membuktikan Kualitas 

Audit yang menjadi ukurannya adalah KAP Big Four dan KAP non Big 

Four berpengaruh dalam peringkat sukuk suatu perusahaan. 

c. Hasil penelitian  menunjukan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap Peringkat Sukuk. Hal ini membuktikan bahwa Profitabilitas 

yang tinggi cenderung akan memberikan penilaian yang baik atas 

peringkat sukuk yang dimiliki suatu perusahaan. 

d. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Peringkat Sukuk. Hal ini membuktikan bahwa 

Ukuran Perusahaan yang tinggi yang di ukur dengan logaritma natural 

total aset cenderung akan memberikan penilaian yang baik atas peringkat 

sukuk yang dimiliki suatu perusahaan. 

e. Hasil pengujian koefisien determinasi (Adjusted R2) menunjukan bahwa 

Komite Audit, Kualitas Audit, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

mampu menjelaskan sebesar 44,7% oleh variabel dependen yaitu 
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terhadap Peringkat Sukuk. Sedangkan, 55,3% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian 

ini, terdapat beberapa saran berdasarkan hasil penelitian : 

a. Perusahaan disarankan untuk menggunakan jasa audit oleh KAP big Four 

karna KAP Big Four memiliki tingkat auditor yang berkualitas dan 

mempunyai kemampuan serta keakuratan di dalam melaksanakan jasa 

auditnya dan juga perusahaan untuk dapat mampu dalam meningkatkan 

laba perusahaan dengan baik dan meningkatkan nilai total aset pada 

perusahaan. Dapat dikatakan bahwa peringkat sukuk merefleksikan 

seberapa baik performa perusahaan dalam membayar pokok pembayaran 

serta tingkat risiko atas sukuknya. 

b. Investor sebagai penyedia dana ataupun pemilik modal disarankan 

menginvestasikan dananya pada perusahaan yang mampu melunasi 

hutang jangka pendeknya dan pada perusahaan yang memiliki total aset 

besar, karena perusahaan yang memiliki total aset besar akan lebih 

transparan dan mengurangi tingkat ketidakpastian ataupun gagal bayar 

atas sukuk yang diterbitkan perusahaan penerbit. 

c. Bagi lembaga pemeringkat, ukuran perusahaan menjadi faktor yang patut 

diperhitungkan dalam menyusun peringkat sukuk perusahaan oleh agen 

pemeringkat. Sehingga nilai ukuran perusahaan menjadi indikator dalam 

menentukan peringkat sukuk perusahaan  atas seri sukuk yang diterbitkan 

perusahaan penerbit. 
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