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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “analisis likuiditas terhadap rating obligasi syariah
studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015” Penelitin ini
dilatar belakangi oleh meningkatnya investor menggunakan obligasi syariah yang
tidak terlepas dari peran perusahaan pemeringkat. Perusahaan pemeringkat
memberikan rating obligasi syariah sebagai salah satu indikator yang penting.
karena dari rating, Investor dapat melihat risiko, menilai kualitas kredit, kinerja
dari perusahaan penerbit dan return dari investasi yang diikut sertakan.
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana likuiditas berpengaruh
terhadap rating obligasi syariah. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah
apakah rasio likuiditas salah satu indikator penilaian perusahaan pemeringkat efek
dalam memberikan simbol rating obligasi syariah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode
pengambilan sempel menggunakan purposive sampling. Populasi penelitian ini
adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan
obligasi syariah periode 2013-2015. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data
sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Variabel penelitian terdiri dari
variabel dependen yaitu rating obligasi syariah, (Y) dan variabel independen yaitu
rasio likuiditas (X). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan
data yang terkumpul di analisis mengunakan analisis regresi sederhana.
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh R-Square sebesar 0,206 yang
berarti bahwa kontribusi likuiditas berpengaruh terhadap rating sebesar 20,6%.
Adapun secara parsial analisis adalah sebagai berikut: dari hasil uji t diperoleh t
hitung sebesar (-2,389), dengan nilai t tabel diperoleh dari df 23-1 = 22 sebesar
2,0739. Hal ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh negatif
terhadap rating obligasi syariah. Maka semakin baik likuiditas maka semakin
rendah simbol rating obligasi syariah.

Kata kunci : Likuiditas, Rating Obligasi Syariah
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MOTTO

٢٧٦ ٍحقُ ٱلّلَهُ ٱلّرِبَوٰاْ وَيُّرۡبِي ٱلّصَدَقَٰتِۗ وَٱلّلَهُ لَا ُيحِّبُ كُّلَ َكّفَارٍ أَثِيم
َ ۡيَم
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiaran, dan selalu berbuat dosa.
(Q.S Al-Baqarah [2] : 276)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka
penulis merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung di
dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Pengaruh Likuiditas terhadap
Tingkat Rating Obligasi Syariah (Studi pada Perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)”. Dengan adanya penjelasan
yang

terkandung

dalam

istilah

judul

tersebut

diharapkan

dapat

menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian
selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah
sebagai berikut:
Analisis adalah penguraian salah satu pokok atas berbagai bagiannya
dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.1
Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya.2
Rating atau yang dimaksud pemeringkat adalah penilaian terhadap surat
berharga yang diterbitkan bank atau institusi yang dilakukan oleh lembaga
pemeringkat mandiri (independent) yang didasarkan pada kinerja institusi atau bank
tersebut.

1

3

Nurul Oktima, Kamus ekonomi, Cetakan pertama PT. Aksara Sinergi Medi, Surakarta
2012, hlm. 12
2
James G Van Home, Jhon M. Wachowichz. H, Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan,
edisi 13, Salemba Empat, hal. 167
3
http://www.ojk.go.id/id/ojk-pedia/Default.aspx, 12 Januari 2017 pkl 22.00

2

Obligasi Syariah menurut Fatwa DSN adalah suatu surat berharga
jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada
pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar
pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee
serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.4

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan
secara objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut :
1. Secara objektif
Adapun alasan objektif dilakukan penelitian ini karena rating obligasi
syariah adalah hal yang patut diperhitungkan para investor sebelum
memutuskan untuk berinvestasi. Rating menjadi suatu bagian yang penting
karena dari rating, investor dapat melihat risiko dan return dari investasi
yang diikut sertakan. Peneliti tertarik faktor apa yang mempengaruhi
penilaian rating obligasi syariah.
2. Secara subjektif
a. Mengenalkan obligasi syariah sebagai salah satu alat untuk
berinvestasi.
b. Judul yang penulis ajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis
pelajari saat ini.

4

Fatawa National Shariah Board-Council of Ulama, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
nomor : 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari’ah, hal. 163

3

c. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis,
mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai
serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang
memiliki kemudahan akses objek penelitian mudah dijangkau oleh
penulis.

C. Latar Belakang Masalah
Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme
kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan
mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Pasar Modal Syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar
modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak
memiliki perbedaan dengan Pasar Modal Konvensional, namun terdapat
beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan
mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.5
Produk Pasar Modal Syariah antara lain berupa efek-efek Syariah.
Dalam peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan
Efek Syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana
dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan
kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.6 Sampai dengan saat ini, efek

5

Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana, hal. 111
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuagan. Nomor :KEP130/BL/2006. Tentang Penerbitan Efek Syariah
6

4

syariah yang telah diterbitkan di Pasar Modal Indonesia meliputi saham
syariah, obligasi syariah dan unit Penyertaan dari reksa dana syariah.
Obligasi syariah menurut Fatwa DSN adalah suatu surat berharga
jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada
pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar
pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee
serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.7
Obligasi syariah selain merupakan pilihan investasi yang patut
diperhitungkan namun sekaligus juga memelihara manusia untuk tetap sesuai
dengan kaidah penciptanya, yaitu hanya untuk menyembah Allah sehingga
semua praktik investasi obligasi syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip
Syariat Islam diantaranya harus bebas dari unsur maysir, gharar, dan riba.
Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah [2]: 275 :

ّۡشيۡطَٰيُ هِيَ ٱّلۡوَّسِۚ رَِّٰلكَ بَِأًَُِن
َ خّبَطَُُ ٱّل
َ ٱّلَزِييَ يَأۡكُلُْىَ ٱّل ِشبَْٰاْ ّلَب يَقُْهُْىَ إِّلَب كَوَب يَقُْمُ ٱّلَزِي َي َت
 هِي َسبَِِ ۦٞقَبّلُْٓاْ ِإًَوَب ٱّلۡ َّبيۡعُ ِهثۡلُ ٱّل ِشبَْٰاْۗ ََّأحَلَ ٱّللََُ ٱّلۡ َّبيۡعَ َّحَشَمَ ٱّل ِشبَْٰاْۚ فَوَي جَبٓءٍَُ ۥ َهْۡعِظَة
٢٧٥ َفَتَ َِىٰ فَلََُۥ هَب سَلَفَ َّأَهۡشٍُُٓۥ إِّلَى ٱّللََِۖ َّهَيۡ عَبدَ فَأُّّْٓلَٰ ِئكَ أَصۡحَٰبُ ٱّلٌَبسِۖ ُُنۡ فِيَِب خَٰلِذُّى
ًٱ

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

7

Fatawa National Shariah Board-Council of Ulama, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
nomor : 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari’ah, hal. 163

5

gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu /adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.”
Perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah akan mendapatkan
beberapa keuntungan. Selain mendapatkan dana untuk modal, secara tidak
langsung perusahaan tersebut telah memperluas cakupan investor. Obligasi
menjadi daya tarik investor konvensional, sedangkan obligasi syariah
menjadi daya tarik investor konvensional dan investor syariah.
Di Indonesia penerbitan obligasi syariah mulai mewarnai Pasar Modal
Indonesia tahun 2002. Penerbitan obligasi syariah ini dipelopori oleh Indosat
dengan menerbitkan obligasi syariah mudharabah Indosat senilai Rp175
miliar.8 Dengan Indosat sebagai pelopor penerbitan obligasi syariah, obligasi
syariah banyak mengalami perkembangan dengan meningkatnya nilai emisi
dan jumlah emisi sukuk, perkembangan emisi sukuk dapat dilihat dari gambar
statistik sukuk sebagai berikut :
Tabel 1
Statistik Sukuk
Tahun
8

Nilai Emisi (Rp Miliar)

Jumlah Emisi

Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah, Sinar Grafika, 2014, hal. 56
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2002
175
2003
740
2004
1.424
2005
2.009
2006
2.282
2007
3.174
2008
5.498
2009
7.015
2010
7.815
2011
7.915,4
2012
9.790,4
2013
11.994,4
2014
12.917,4
2015
16.114,0
sumber : statistik sukuk OJK

1
6
13
16
17
21
29
43
47
48
54
64
68
87

Dari data statistik sukuk yang diterbitkan OJK, nilai emisi sukuk awal
tahun penerbitan tahun 2002 sebesar 175 Miliar Rupiah. Meningkat pada
tahun berikutnya menjadi 740 Miliar Rupiah. Tahun 2004 meningkat menjadi
1.424 Miliar Rupiah. Tahun 2005 menjadi 2.009 Miliar Rupiah. Tahun 2006
tidak terlalu mengalami peningkatan seperti tahun sebelumnya yang hanya
meningkat menjadi 2.009 Miliar Rupiah. Di tahun 2007 lebih baik dari tahun
2006 emisi sukuk mengalami peningkatan menjadi 3.174 Miliar Rupiah. Di
tahun 2008 tercatat nilai sukuk 5.498 Miliar dan di akhir tahun 2009 tercatat
nilai emisi sukuk sebesar 7.015 Triliun. Peningkatan nilai emisi sukuk terus
berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Walaupun kenaikan pada tahun 2011
hanya 1 miliar, namun 3 tahun selanjutnya mengalami kenaikan yang sangat
signifikan. Kenaikan sebesar 1,8 Triliun terjadi pada tahun 2012 dan sebesar
2,2 Triliun pada tahun 2013. Pada bulan Juni 2015 nilai emisi sukuk mencapai
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14,4 Triliun, naik sebesar 1,5 Triliun dari tahun sebelumnya, yaitu 12,9
Triliun9
Nilai emisi obligasi syariah yang terus mengalami peningkatan
menunjukkan banyak pihak yang menginvestasikan dananya pada instrumen
ini. Peningkatan emisi ini tidak terlepas dari persan lemaga penunjang pasar
modal, yaitu lembaga pemeringkat efek. Pemeringkat efek memberikan
rating terhadap efek seperti obligasi syariah sebagai indikoator penilaian
investor terhadap perusahaan mana yang mampu membayar secara penuh
pinjaman pokok dan bunga dalam tingkat yang aman tepat pada waktunya
sesuai dengan jangka waktu yang aman.10 Rating obligasi syariah dapat
diperoleh perusahaan penerbit obligasi syariah, menggunakan jasa perusahaan
pemeringkat efek.
Ada beberapa perusahaan pemeringkat efek yang di akui oleh Bank
Indonesia, yaitu tiga perusahaan Internasional : Fitch Ratings, Moody’s
Investor Service, Standard and Poor’s. Tiga perusahaan domestik : PT Fitch
Ratings Indonesia, PT ICRA Indonesia dan

PT Pemeringkat Efek

Indonesia.11
Peneliti menggunakan pemeringkat data dari perusahaan pemeringkat
efek, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). karena PT PEFINDO,
perusahaan pemeringkat efek domestik yang pertama didirikan atas inisiatif
Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Sampai saat ini, PEFINDO

9

Statistik Sukuk Desember tahun 2015. www.OJK.go.id
Ibid. Hal. 156
11
http://www.bi.go.id/id/perbankan/lembaga-pemeringkat/Contents/Default.aspx 12
Januari 2017 pkl 22.00 WIB
10
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telah Melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 500 perusahaan dan
Pemerintah Daerah.

PEFINDO juga telah melakukan pemeringkatan

terhadap surat-surat utang, termasuk obligasi dan obligasi sub-ordinasi
konvensional, Sukuk, MTN, KIK-EBA, dan Reksa dana.12
Penilaian rating obligasi syariah terbagi menjadi dua, yaitu investmen
grade dan non investment grade. Rating dengan simbol idAAA(sy), idAA(sy),
idA(sy), idBBB(sy), diklasifikasikan investment grade obligasi syariah.
Sedangkan rating dengan simbol idBB(sy), idB(sy), idCCC(sy), idD

(sy),

diklasifikasikan sebagai non investment grade obligasi syariah.13
Pemeringkatan obligasi oleh PEFINDO dilakukan dengan menilai
risiko bisnis, risiko industri dan risiko finansial perusahaan. Namun demikian,
beberapa perusahaan yang menerbitkan obligasi dan masuk ke dalam
peringkat investment grade mengalami risiko gagal bayar. Kasus tersebut
terjadi karena kurangnya pengantisipasian lembaga pemeringkat obligasi
terhadap perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan yang menerbitkan
obligasi. Biasanya lembaga pemeringkat obligasi hanya melakukan satu kali
pemeringkatan, ketika perusahaan tersebut akan menerbitkan obligasi.14
Salah satu emiten sektor telekomunikasi, PT Bakrie Telecom Tbk
(BTEL) sempat menunda pembayaran obligasi, September 2012 lalu. Ini
adalah pembayaran pokok dan bunga ke-20 obligasi BTEL I tahun 2007 yang
12

http://www.pefindo.com/index.php/pageman/page/about-us.php 14 Januari 2017 pkl
10.00 WIB
13
LS Almilia, V Devi. Faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi.
Proceeding Seminar Nasional Manajemen SMART. Universitas Kristen Maranatha Bansung, 3
November 2010
14
Fenni Sufiyanti, Dewi Kusuma Wardani. Dampak rasio keuangan terhadap peringkat
obligasi. Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper
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jatuh tempo 4 September 2012. PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA)
menyatakan gagal bayar (default) untuk 6 seri obligasi senilai US $ 44,13 juta
dan Rp 17,51 miliar yang dipinjam perseroan dananak perusahaan, keenam
obligasi tersebut adalah : obligasi konversi dengan kupon 12% (ISIN Code:
XS0300718599) jatuh tempo 9 februari 2012, obligasi konversi dengan kupon
12% (ISIN Code: XS0485132046) jatuh tempo 9 februari 2012, sedangkan
empat seri obligasi yang dikeluarkan Berlian Laju Tanker adalah obligasi IV
tahun 2009 seri B dan C yang jatuh tempo pada 27 Februari 2012, serta dua
seri sukuk ijarah II tahun 2009 seri A dan B yang jatuh tempo pada 27
Februari 2012 Dan perusahaan telekomunikasi lain, PT Smartfren Telecom
Tbk (FREN) yang dulu bernama PT Mobile-8 Telecom Tbk dua kali
mengalami gagal bayar, yakni pada 2008 dan 2010 lalu. "Walaupun saat ini
FREN telah melakukan restrukturisasi dan BTEL telah melunasi obligasi,
sektor telekomunikasi masih berpotensi gagal bayar," tutur Made. 15
Proses pemeberian peringkat sukuk mengevaluasi beberapa kondisi,
yaitu struktur legal transaksi (seperti elemen penjualan yang benar), kualitas
aset dan kemampuan penyewa dalam memenuhi kewajiban, struktur transaksi
mekanisme pembayaran kembali, resiko pada transaksi, dan ketersedian dan
kualitas kredit.16

15

http://www.ibpa.co.id/News/ArsipBerita/tabid/126/EntryId/5076/Memantau-risikoobligasi-korporasi.aspx 12 Januari 2017 pkl 22.00
16
Nurul huda & Mustafa Erwin N, Op.Cit. hal. 157-158
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Ada beberapa penelitian yang membahas masalah peringkat oligasi
syariah sebagai objek penelitian. Damalia Afiani17 dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan profitabilitas berpengaruh
terhadap peringkat sukuk. Sedangkan variabel produktivitas dan leverage
tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi syariah.
Penelitian Sufiyanti18, Likuiditas tidak berpengaruh signifikan
terhadap peringkat obligasi perusahaan, leverage berpengaruh signifikan
positif terhadap peringkat obligasi perusahaan, umur obligasi tidak
berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi perusahaan.
Dikarenakan ketidak konsisten temuan pada penelitian terdahulu dan
berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang peringkat obligasi syariah dengan menggunakan rasio
keuangan yaitu rasio likuiditas sebagai variabel independen. Penelitian ini
berjudul “Analisis Pengaruh Likuiditas terhadap Tingkat Rating Obligasi
Syariah (Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2013-2015)”

17

Damalia Afiani, “Pengaruh Likuiditas, Produktivitas, Profitabilitas, Dan Leverage
Terhadap Peringkat Sukuk (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Periode 2008-2010),” Accounting Analysis Journal, Vol. 2 No. 1 Tahun. 2013
18
F Sufiyanti, DK Wardani : Dampak Rasio Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi pada
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. publikasiilmiah.ums.ac.id. 2016
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D. Pembatasan Masalah
Berdasarkan judul yang diangkat, penulis memberikan batasan
terhadap penelitian ini mengenai rating obligasi syariah. Penulis membatasi
masalah yang diteliti hanya dengan menggunakan satu variabel independen
yaitu rasio likuiditas dan variabel dependen yaitu rating obligasi syariah.
Peneliti ini dilakukan pada perusahaan yang konsisten terdaftar Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2013-2015. Penulis akan menggunakan data Laporan
Keuangan Tahunan tahun 2012-2014 masing-masing perusahaan dengan
menganalisis nilai rasio keuangan yaitu rasio likuiditas yang menjadi sampel
dalam penelitian ini.
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul dan latar belakang, perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaiman rasio Likuiditas berpengaruh terhadap Rating
Obligasi Syariah ?
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pengaruh rasio Likuiditas terhadap Rating Obligasi
Syariah, pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2013-2015.

12

2. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat
tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis
1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang
bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan
ilmu investasi syariah khususnya.
2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai
pengaruh rasio keuangan yaitu rasio Likuiditas terhadap Rating
Obligasi Syariah yang diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia di lihat dari periode 2013-2015.
3) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai
literatur atau bahan informasi ilmiah selanjutnya
b. Manfaat praktis
Secara praktis, dari hasil penelitian ini baik secara langsung
maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi :
1) Investor, dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan investasi, khususnya dalam pemilihan perusahaan.
2) Emiten, dapat menjadi masukan bagi perusahaan mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi peringkat obligasi syariah, sehingga
perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan peringkat
obligasi syariah perusahaan.
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3) Peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis terkait
peringkat obligasi syariah, serta dapat menjadi acuan dalam
penelitian selanjutnya

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab, yang
dapat dirangkum sebagai berikut:
Bab I berisi tentang pendahuluan yang menjadi acuan dalam
penelitian ini. Latar belakang dalam penelitian ini secara garis besar berisi
tentang pentingnya obligasi syariah dan peringkat obligasi syariah bagi calon
investor. Obligasi syariah menjadi primadona baru dalam pasar modal
syariah, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai emisi obligasi syariah
yang terjadi setiap tahun. Salah satu penentu calon investor dalam memilih
obligasi syariah adalah peringkat obligasi syariah. Setelah penjabaran
mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah berisi tentang
pertanyaan mengenai keadaan yang membutuhkan jawaban penelitian.
Tujuan dan kegunaan penelitian berisi tentang hal-hal yang ingin dilakukan
oleh peneliti beserta manfaat penelitian ini untuk berbagai pihak. Kemudian
pada sistematika pembahasan mencakup uraian singkat pembahasan materi
dari tiap bab. Bab ini merupakan gambaran awal dari apa yang dilakukan oleh
peneliti.
BAB II menguraikan teori dan review penelitian terdahulu yang
menjadi acuan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori sinyal. Teori sinyal menjelaskan hubungan antara variabel
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dependen dengan variabel independen. Teori sinyal menyatakan bahwa
terdapat perbedaan informasi yang didapat oleh orang dalam (insider) dan
orang luar (investor), sehingga terjadilah asymmetric information. Hal ini
dapat memicu keraguan investor dalam mengambil keputusan. Peringkat
obligasi syariah merupakan salah satu cara untuk menghilangkan asymmetric
information tersebut. Dalam bab ini juga membahas mengenai penelitian
terdahulu supaya penulis memiliki gambaran mengenai peringkat obligasi
syariah pada variabel, waktu, dan tempat penelitian yang berbeda. Kemudian
penulis merumuskan kerangka berpikir dan hipotesis terhadap beberapa
pokok masalah yang muncul pada bab I.
Bab III membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam
memecahkan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan pada bab
sebelumnya. Dalam bab ini berisi tentang jumlah populasi dan cara
pengambilan sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data,
definisi dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis data.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdapat di
Bursa Efek Indonesia. pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive
sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode
analisis regresi sederhana. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel
dependen yaitu peringkat obligasi syariah dan variabel independen yaitu
likuiditas.
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Bab IV merupakan inti dari penelitian ini. Dalam bab ini membahas
hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis
yang diperlukan serta pembahasan atas hasil penelitian dari analisis data
statistik deskriptif maupun hasil pengujian hipotesis.
Bab V merupakan akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini disimpulkan
hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, implikasi
penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk
dikemukakan.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori
1. Pasar Modal Syariah
Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan
market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan

istilah efek,

securities, dan stock. Pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 tahun
1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (12) adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan penawaran umum dan perdana efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan efek.19 Sedangkan yang dimaksud dengan
efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak
investasi kolektif, kontak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari
efek.
Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh
mekanisme

kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang

diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah
adalah efek yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan,

19

UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal
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maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun
yang dimaksud dalam prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang
didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh
DSN-MUI melalui fatwa.20
Menurut Adrian Sutedi, pasar modal syariah adalah pasar modal
yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat
berharga syariah di pasar modal dilaksanakan dengan ketentuan syariat
islam.21
2. Obligasi Syariah (sukuk)
a. Pengertian sukuk
Sukuk berasal dari bahasa Arab sak (tunggal) dan sukuk (jamak)
yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman
praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan.22 Akan tetapi,
sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam/Arab abad
pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata Sakk merupakan kata
dari suara latin “cheque” atau “check” yang biasanya digunakan pada
perbankan kontemporer.23

20

Andri Soemitra, Op.Cit. hal. 111
Adrian Sutedi, Op.Cit. hal. 29
22
Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta 2014, hal.
21

602
23

Ibid
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Sedangkan sukuk atau obligasi syariah menurut Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002. “Obligasi syariah adalah
suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang
dikeluarkan

emiten

kepada

pemegang

obligasi

syariah

yang

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang
obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali
dana obligasi pada saat jatuh tempo.”24
Menurut Heri Sudarsono, obligasi syariah atau sukuk bukan
merupakan utang berbunga sebagaimana yang terdapat dalam obligasi
konvensional, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan
pada bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan
penyertaan.25
b. Dasar Hukum Obligasi Syariah
Obligasi Syariah adalah investasi yang dianjurkan selain dapat
menjadi tabungan saat berada dalam kondisi yang mendesak investasi
juga akan mampu membuat harta yang dimilik menjadi lebih produktif
dan mendatangkan manfaat bagi orang banyak, sebagaimana yang
dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 261:

24

Nurul Huda dan Mustafa Erwin, Investasi pada Pasar Modal Syariah, Edisi Revisi
catatan-2, hlm. 87
25
Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal
Syariah Indonesia, Kencana, 2009, hal. 125
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ِسىَابِلَ فِي كُل
َ َسبۡع
َ ۡحبَةٍ َأوۢ َبتَت
َ ِسبِيلِ ٱّلّلَهِ كَ َمثَل
َ َّمثَلُ ٱّلَذِيهَ يُىفِقُىنَ أَّمۡىَّٰلَهُمۡ فِي
٢٦١ حبَةٖۗ وَٱّلّلَهُ يُضَٰعِفُ ّلِمَه َيشَآءُۚ وَٱّلّلَهُ َٰوسِعٌ عَّلِي ٌم
َ ُسىۢبُّلَةٖ ّمِ ْائَة
ُ
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui”
Ayat tersebut menunjukan pentingnya berinvestasi dengan
memanfaatkan hartanya di jalan Allah SWT, kebaikan yang terdapat
didalam investasi tersebut diibarakan seperti sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir memiliki seratus biji
yang akan terus menambah. Kebaikan itu akan meningkat samapai di
akhirat kelak.
Bentuk investasi di jalan Allah SWT, salah satunya adalah
menginvestasikan hartanya ke instrumen pasar modal syariah yang
sesuai dengan syariat islam, yang didialam instrumen tersebut tidak
mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti riba,
gharar, maysir, dan lainnya.
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Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari „Amr bin „Auf alMuzani, Nabi s.a.w. bersabda:

َالّالً أَوْ َأحَلَ حَّرَاّمًا وَاّلْ ُمسّْلِمُىن
َح
َ َاَّلّصُّلْحُ جَائِزٌ َبيْهَ اّلْ ُمسّْلِمِيهَ ِإّالَ صُ ّْلحًا حَّرَم
.الّالً أَوْ َأحَلَ حَّرَاّمًا
َح
َ َعَّلَى شُّرُوطِهِمْ ِإّالَ شَّرْطًا حَّرَم
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram.”
Hadits ini menjelaskan tentang bolehnya perjanjian selama
perjanjian

tersebut

tidak

mengharamkan

yang

halal

dan

menghalalkan yang haram. Akad obligasi syariah tidak bertentangan
dengan hadits tersebut, sehingga penggunaannya diperbolehkan.
Kaidah Fiqh menjelaskan :

حةُ إِّالَ أَنْ يَدُّلَ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ ْيمِهَا
َ اَألَصْلُ فِي ا ْل ُمعَامَالَتِ اْإلِبَا
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Kaidah fiqh ini menjelaskan bahwa semua jenis muamalah
itu

hukumnya

mubah

(boleh),

kecuali

ada

dalil

yang

mengharamkannya. Akad obligsi syariah sudah sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.
Hal ini menjadi salah satu landasan dan dasar hukum obligasi
syariah.
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c. Jenis-Jenis Obligasi Syariah (Sukuk)
Obligasi syariah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis
berdasarkan bentuk syariah sebagai kontrak atau subkontrak utama,
yang paling penting adalah syirkah, ijarah, salam, dan istisna‟.26 Tetapi
diantara prinsip-prinsip instrumen obligasi syariah ini paling banyak
digunakan

adalah

obligasi

syariah

dengan

instrumen

prinsip

mudharabah dan ijarah.27
Jenis obligasi syariah dapat diklasifikasikan berdasarkan akad
yang mendasari penerbitan obligasi syariah tersebut, yaitu :
1) Obligasi syariah mudharabah
Obligasi

syariah

mudharabah

obligasi

syariah

yang

menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad
kerja sama antara pemilik modal (shonibul maal/investor) dengan
pengelola (mudharib/emiten).
Ikatan atau akad mudharabah pada hakikatnya adalah ikatan
penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerja sama antara
pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta (shahibul
maal) hanya menyediakan dana secara penuh (100%) dalam satu
kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha.
Sedangkan pemilik usaha (mudharib/emiten) memberikan jasa, yaitu

26
27

Muhamad, Op.Cit. hal. 605
Abdhul Manan, Op.Cit. hal. 127
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pengelolaan secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset pada
kegiatan tersebut.
Dalam Fatwa No. 33/DSN-MUI/X/2001 tentang Obligasi
Syariah Mudharabah, dinyatakan antara lain :28
a) Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang
berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada
pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk
membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa
bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada
saat jatuh tempo.
b) Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang
berdasarkan akad Mudharabah dengan memperhatikan substansi
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Mudharabah.
c) Emiten dalam obligasi syariah mudharabah adalah mudharib
sedangkan pemegang obligasi syariah mudharabah adalah
shahibul mal
d) Akad yang digunakan dalam obligasi syariah mudharabah adalah
akad mudharabah

28
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e) Jenis usaha yang dilakukan emiten (Mudharib) tidak boleh
bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi
Fatwa

DSN-MUI

Nomor

20/DSN-MUI/IV/2001

tentang

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
f) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (mudharib)
kepada pemegang obligasi syariah mudharabah (shahibul Mal)
harus bersih dari unsur non halal
g) Nisbah

keuntungan

dalam

obligasi

syariah

mudharabah

ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan)
obligasi syariah mudharabah
h) Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik
sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo
diperhitungkan secara keseluruhan
i) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas
Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah
Nasional MUI, sejak proses emisi obligasi syariah mudharabah
dimulai
j) Apabila emiten (mudharib) lalai dan/atau melanggar syarat
perjanjian dan/atau melampaui batas, mudharib berkewajiban
menjamin pengembalian dana mudharabah, dan shahibul mal
dapat meminta mudharib untuk membuat surat pengakuan hutang
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k) Apabila emiten (mudharib) diketahui lalai dan/atau melanggar
syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain,
pemegang obligasi syariah mudharabah (shahibul mal) dapat
menarik dana obligasi syariah mudharabah
l) Kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dialihkan kepada
pihak lain, selama disepakati dalam akad.
Adapun

ketentuan

atau

mekanisme

obligasi

mudharabah

dituangkan

dalam

syariah

mudharabah adalah :29
a) Kontrak

akad

perjanjian

perwaliamanatan.
b) Rasio atau persentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan
berdasarkan komponen pendapatan (revenue sharing) atau
keuntungan (profit sharing). Namun, berdasarkan Fatwa No.
15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yang lebih maslahat adalah
penggunaan revenue sharing.
c) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat,
ataupun

menurun

dengan

mempertimbangkan

proyeksi

pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.
d) Pendapatan bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang dibagi
hasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan
oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Bagi hasil yang
29

Abdul Manan, Op.Cit. hal. 129
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dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi
syariah dengan pendapatan/keuntungan yang menghasilkan yang
jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.
e) Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan
secara

periodik

(tahunan,

semesteran,

kuartalan,

maupun

bulanan).
f) Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan kinerja
aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indicative
return tertentu.
Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten kepada
pemegang obligasi syariah mudharabah harus jelas sebenarnya
dengan bersih dari unsur nonhalal. Nisbah keuntungan dalam
obligasi mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan sebelum emisi
(penerbitan) obligasi syariah mudharabah. Jadi yang dijelaskan
kepada investor adalah sumber penghasilan, nisbah bagi hasil,
sementara besaran nilai hasil tidak boleh disebutkan di muka. Oleh
karna itu, obligasi mudharabah akan memberikan imbalan hasil
(return) yang berfluktuasi mengikuti pendapatan yang menjadi dasar
nisbah bagi hasil.
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2) Obligasi syariah ijarah
obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan
akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil
manfaat

dengan

jalan

penggantian.

Artinya,

pemilik

harta

memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang di transaksikan
melalui penguasaan sementara atau pinjaman objek dengan manfaat
tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Dalam
akad ijarah disertai dengan adanya pemindahan manfaat tetapi tidak
terjadi perpindahan kepemilikan.
Ketentuan akad ijarah sebagai berikut :
a) Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak
bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa.
b) Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan
disepakati oleh kedua belah pihak.
c) Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan
secara spesifik.
d) Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam
bentuk imbalan atau sewa/upah.
e) Pemakai manfaat harus menjaga objek agar manfaat yang
diberikan oleh objek tetap terjaga.
f) Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.
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Dalam Fatwa No. 41/DSN-MUI/X/2001 tentang Obligasi
Syariah Ijarah, dinyatakan antara lain :30
a) Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang
berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada
pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk
membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa
bagi hasil/marjin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada
saat jatuh tempo.
b) Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad
Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah
Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Ijarah.
c) Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai
Musta'jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai Mu'jir
(pemberi sewa).
d) Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat
menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula
bertindak sebagai penyewa.
e) Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah Ijarah
dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor

30
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9/DSN-MUI/IV/2000

tentang

Pembiayaan

Ijarah,

terutama

mengenai rukun dan syarat akad.
f) Obyek Ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan.
g) Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan
dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSNMUI nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan
Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 40/DSNMUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum
Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
h) Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat
mengeluarkan OSI, baik untuk asset yang telah ada maupun asset
yang akan diadakan untuk disewakan.
i) Pemegang OSI sebagai pemilik aset (a‟yan) atau manfaat
(manafi‟) dalam menyewakan (ijarah) asset atau manfaat yang
menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten
sebagai wakil.
j) Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat
menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak
lain.
k) Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya
sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan

29

waktu yang disepakati sebagai imbalan („iwadh ma‟lum)
sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
l) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas
Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah
Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.
m)Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak
lain, selama disepakati dalam akad.
3) Obligasi syariah musyarakah
Obligasi syariah musyarakah adalah obligasi syariah yang
diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana
dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk
membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada,
atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai
nisbah yang disepakati sedangkan kerugian yang timbul di tanggung
bersama sesuai proporsi modal masing-masing.
4) Obligasi syariah murabahah
Obligasi

syariah

murabaḥ ah

adalah obligasi

syariah

berdasarkan akad murabahah. Murabahah adalah kontrak jual beli
dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli ditambah dengan
margin keuntungan
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5) Obligasi syariah salam
Obligasi syariah salam dengan kontrak pembayaran di muka,
yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak
diperbolehkan dalam akad ini menjual komoditas sebelum komoditas
diterima.

Untuk

itu

penerima

komoditas

salam

sebelum

menerimanya.
6) Obligasi syariah istisna’
Obligasi syariah istisna‟ adalah obligasi syariah yang
diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna‟ di mana para
pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu
barang/proyek. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi
barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
3. Pemeringkat efek
Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan
Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan
peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat
Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK. Perusahaan
Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara
independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa
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Perusahaan Pemeringkat Efek, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam pemberian Peringkat.31
Peringkat atau rating adalah suatu penilaian yang tersetandarisasi
terhadap kemampuan suatu negara atau perusahaan dalam membayar
hutang-hutangnya32. Karena terstandarisasi artinya rating suatu perusahaan
atau negara dapat dibandingkan dengan perusahaan atau negara yang lain
sehingga dapat membedakan siapa yang mempunyai kemampuan lebih
baik.
Peringkat obligasi adalah suatu penilaian tentang kemungkinan
bahwa penerbit akan mampu membayar secara penuh pinjaman pokok dan
bunga dalam tingkat yang aman tepat pada waktunya sesuai dengan jangka
waktu yang aman.33
Peringkat obligasi penting karena salah satu bahan pertimbangan
investor dalam memilih obligasi yang diterbitkan oleh berbagai
perusahaan, dan memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan
sinyal tentang probabilitas default hutang perusahaan.34
Peringkat (rating) yang diberikan oleh rating agency akan
menyatakan apakah obligasi berada pada peringkat investment grade atau
non investment grade. Peringkat idAAA, idAA, idA dan idBBB
31

http://www.ojk.go.id/id/ojk-pedia/Default.aspx, 12 Januari 2017 pkl 22.00
Nurul Huda dan Mustafa Erwin N, Op.Cit. hal. 100
33
Ibid. Hal. 156
34
I Made Sudana, Manajemen Keuangan : Teori dan Praktek, Airlangga University
Press, Surabaya 2009, hal.127
32
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menyatakan bahwa sebuah obligasi dinyatakan aman dari default risk atau
resiko gagal bayar atau peringkat ini bisa dikatakan sebagai investmentgrade bond. Peringkat idBB, idB, idCCC dan idD tidak disarankan dalam
investasi obligasi dan dikatagorikan speculative-grade bond atau noninvestment grade.35
Semakin dekat peringkat obligasi dengan idAAA berarti semakin
bagus peringkatnya dan semakin kecil kemungkinan obligasi akan gagal
dalam memenuhi kewajiban membayar bunga dan pokok pinjamannya. Ini
berarti semakin tinggi peringkat obligasi, semakin rendah risiko yang
dihadapi investor. Dan sebaliknya, semakin rendah peringkat obligasi,
semakin tinggi risiko investor untuk mengalami hutang yang macet.36
Informasi peringkat obligasi bertujuan untuk menilai kualitas
kredit dan kinerja dari perusahaan penerbit. Peringkat ini dinilai sangat
penting bagi investor karena dapat digunakan dalam mengambil keputusan
apakah obligasi tersebut layak untuk dijadikan investasi serta mengetahui
tingkat risikonya.37
Proses pemeberian peringkat sukuk mengevaluasi beberapa
kondisi, yaitu struktur legal transaksi (seperti elemen penjualan yang
benar), kualitas aset dan kemampuan penyewa dalam memenuhi

35

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi &Sukuk, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 86
Eduardus Tendelin, Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama,
Kanisius, Yogyakarta 2010, hal.251
37
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kewajiban, struktur transaksi mekanisme pembayaran kembali, resiko pada
transaksi, dan ketersedian dan kualitas kredit.38
Penilaian kualitas peringkat sukuk, Pefindo memberikan simbol
yang mencerminkan tingkat kualitas tertinggi sampai terendah, sebagai
berikut.

IdAAA (sy)

IdAA (sy)

IdA (sy)
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Tabel 2.1
Simbol Pemeringkat sukuk
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang diberi
peringkat idAAA (sy) memiliki peringkat tertinggi yang
diberikan oleh PEFINDO. Kapasitas emiten untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya
berdasarkan kontrak pembiayaan syariah, relatif terhadap
emiten Indonesia lainnya, lebih unggul.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang diberi nilai
idAA (sy) berbeda dengan instrumen dengan nilai tertinggi
hanya pada tingkat yang kecil. Kapasitas emiten untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya
berdasarkan kontrak pembiayaan syariah, relatif terhadap
emiten Indonesia lainnya, sangat kuat.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang diberi nilai
idA (sy) menunjukkan bahwa kapasitas emiten untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya
berdasarkan kontrak pembiayaan syariah, relatif terhadap
emiten lain, kuat. Namun, ini agak lebih rentan terhadap
efek buruk dari perubahan keadaan dan kondisi ekonomi
daripada instrumen dengan rating lebih tinggi.

Nurul huda & Mustafa Erwin N, Op.Cit. hal. 157-158
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IdBBB (sy)

Alat pembiayaan berbasis syariah yang diberi nilai idBBB
(sy) menunjukkan parameter proteksi yang cukup kuat dari
emiten. Namun, kondisi ekonomi yang buruk atau keadaan
yang berubah cenderung menyebabkan kapasitas emiten
melemah untuk memenuhi komitmen keuangan jangka
panjangnya berdasarkan kontrak pembiayaan syariah, relatif
terhadap emiten Indonesia lainnya.

IdBB (sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang diberi
peringkat idBB (sy) menunjukkan parameter perlindungan
yang agak lemah. Kapasitas untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjangnya berdasarkan kontrak
pembiayaan syariah, relatif terhadap emiten Indonesia
lainnya, rentan terhadap ketidakpastian atau terpaan kondisi
keuangan, ekonomi atau ekonomi yang sedang berlangsung.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang diberi nilai
idB (sy) menunjukkan parameter proteksi yang lemah.
Kapasitas untuk memenuhi komitmen keuangan jangka
panjang berdasarkan kontrak pembiayaan syariah, relatif
terhadap emiten Indonesia lainnya, kemungkinan akan
terganggu oleh kondisi bisnis, keuangan, atau ekonomi yang
merugikan.

IdB (sy)

IdCCC (sy)

Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang menilai
idCCC (sy) rentan terhadap non-pembayaran, dan
bergantung pada kondisi bisnis dan keuangan yang
menguntungkan bagi emiten untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjangnya berdasarkan kontrak
pembiayaan syariah.
IdD (sy)
Instrumen pembiayaan berbasis syariah menilai idD (sy)
bila berada dalam keadaan gagal bayar pada saat terjadinya
pembayaran
non-pembayaran
komitmen
keuangan
berdasarkan kontrak pembiayaan syariah. Pengecualian
dijamin bila ada pembayaran yang terhutang pada tanggal
jatuh tempo yang dibuat dalam masa tenggang, atau bila
tidak membayar hutang tersebut menjadi sengketa
komersial yang bonafide.
Sumber : Rating Definition PT Pefindo
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Rating tertinggi adalah idAAA yang menunjukkan kualitas terbaik
atau perusahaan mempunyai tingkat risiko default yang paling rendah.
Sedangkan klasifikasi rating paling rendah idD yang menunjukkan
perusahaan default. Obligasi dengan rating idAAA sampai dengan idBBB
termasuk dalam kategori obligasi yang layak untuk investasi (investment
grade) sedangkan obligasi dibawah idBBB termasuk dalam kategori non
investment grade dan dinilai bersifat spekulatif untuk investasi.
Peringkat dari idAA sampai idB dapat dimodifikasi dengan
tambahan tanda plus (+) atau minus (-), hal ini memberikan indikasi akan
naik atau turunya peringkat sebuah obligasi.39 Ini disebut rating outlook.
Dibawah ini definisi dan istilahnya:
Table 2.2
Rating Outlook
No

Outlook

Kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial
jangka panjang

1
Positive
Peringkat bisa ditingkatkan
2
Negative
Peringkat bisa diturunkan
3
Stable
Peringkat mungkin tidak berubah
Sumber : PT Pefindo

39

Andrea Sutedi, Op.Cit. hal.86
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4. Kinerja Keuangan Perusahaan
a. Teori Signaling
Teori signaling dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan
keuangan

untuk

memperhitungkan

kenyataan

bahwa

insiders

perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan
lebih cepat berkaitan dengan kondisi mutakhir dan prospek perusahaan
dibandingkan dengan investor luar, hal ini menyebabkan munculnya
asymmetric information.40
Munculnya asymmetric information tersebut menyulitkan
investor dalam menilai secara objektif berkaitan dengan kualitas
perusahaan, sehingga membuat mereka memberikan penilaian yang
rata-rata lebih rendah terhadap semua saham perusahaan. Perusahaan
yang berkualitas bagus memiliki insentif untuk meyakinkan investor
luar bahwa perusahaannya memang benar-benar bagus. Salah satu
caranya adalah dengan memberi sinyal (signal). Penambahan hutang
baru juga dapat menjadi sinyal karena hanya perusahaan dengan
prospek pendapatan relatif stabil yang berani menambah hutang.41
Pengumuman informasi berupa laporan keuangan dan analisa
kondisi keuangan dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan
menyatakan prospek yang baik dimasa mendatang sehingga investor
atau calon investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham.42
40

Zaenal Arifin, Teori Keuangan dan Pasar Modal, EKONISIA, Yogyakarta 2007, hlm.
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b. Laporan keuangan
1) Pengertian laporan keuangan
Laporan keuangan Merupakan sarana yang penting bagi
investor untuk mengetahui perkembangan perusahan secara periodik.
Semakin cepat emiten menerbitkan laporan keuangan periodik, baik
yang sudah diaudit maupun yang belum di audit, maka akan berguna
bagi investor.43 Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai
keadaan keuangan suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan
nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan
laporan laba/rugi mencerminkan hasil yang selama beberapa periode
tertentu.44
2) Penggunaan dan tujuan laporan keuangan
Pengguna laporan keuangan meliputi investor, calon investor,
pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan,
pemerintah,

lembaga,

dan

masyarakat,.

Pengguna

tersebut

merupakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi
yang berbeda.45

43

Mohamad, Op.Cit. hal. 128
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Manajemen entitas merupakan penanggung jawab utama
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Manajemen memiliki
akses informasi tentang pengelolaan entitas, namun yang di sajikan
dalam laporan keuangan untuk tujuan umum sebatas informasi yang
ditentukan dalam standar.
3) Rasio keuangan
Analisis rasio adalah cara analisis dengan mempergunakan
perhitungan-perhitungan rasio kuantitatif yang disajikan dalam
neraca maupun laba rugi. Analisis rasio sangat bermanfaat bagi
manajemen untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau
kinerja perusahaan, bila dibandingkan dengan rata-rata industri.
Sedangkan bagi kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan
potensi risiko yang akan dihadapi, dikaitkan dengan adanya jaminan
kelangsungan

pembayaran

bunga

dan

pengambilan

pokok

pinjamannya. Analisis rasio juga bermanfaat bagi investor dalam
mengevaluasi nilai saham dan adanya jaminan atas keamanan dana
dan yang akan ditanamkan pada suatu perusahaan.
Penggunaan analisis rasio keuangan ini sangat bervariasi dan
tergantung oleh pihak yang memerlukan. Di samping itu juga perlu
disadari bahwa analisis rasio keuangan ini hanya memberikan
gambaran satu sisi saja, oleh sebab itu masih diperlukan lagi
tambahan data agar dapat lebih baik. Analisis rasio keuangan ini
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hanya bermanfaat apabila dibandingkan dengan standar yang jelas,
seperti standar industri, kecenderungan akan standar tertentu sebagai
tujuan

manajemen.

Selain

itu,

perlu

diperhatikan

apabila

membandingkan rasio satu perusahaan dengan perusahaan yang lain
adalah yang menyangkut sistem akuntansi yang dipergunakan.
Dalam

mengadakan

analisis

laporan

finansial

suatu

perusahaan, diperlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran paling sering
digunakan dalam analisis finansial adalah analisis rasio. Rasio adalah
alat

yang dinyatakan dalam relatif maupun absolute untuk

menjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang satu dengan faktor
yang lainnya dari laporan keuangan.
4) Rasio likuiditas
Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang
segera jatuh tempo. Likuiditas merupakan kemampuan untuk
merebah aktiva menjadi kas ataupun kemampuan memperoleh kas.
Jangka pendek secara konvensional dianggap periode hingga satu
tahun, meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus operasi
normal suatu perusahaan (periode yang mencangkup siklus
pembelian-produksi-penjualan-penagihan).46

46

John J. Wild. et A, Analisis Laporan Keuangan, Salemba Empat, Jaksrta, 2015, hlm. 85
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Pentingnya

likuiditas

dapat

dilihat

dengan

mempertimbangkan dampak yang berasal yang berasal dari ketidak
mampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Likuiditas dinyatakan dalam perbedaan tingkatan. Kurangnya
likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh keuntungan
dari diskon atau kesempatan mendapat keuntungan. Juga berarti
pembatasan kesempatan dan tindak manajemen. Masalah likuiditas
yang lebih parah mencerminkan ketidak mampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban lancar. Masalah ini dapat mengarah pada
penjualan investasi dan aktiva dengan terpaksa, dan dalam bentuk
yang paling parah, mengarah pada insolvesi dan kebangkrutan.
Untuk pemegang saham perusahaan, kurangnya likuiditas
sering

kali

berkurangnya

diawali

dengan

kesempatan.

keuntungan
Kurangnya

yang

rendah

likuiditas

dan
dapat

mengakibatkan hilangnya pengendalian pemilik atau kerugian
investasi modal. Saat pemilik perusahaan memiliki kewajiban tak
terbatas (pada perusahaan perorangan atau persekutuan), kurangnya
likuiditas membahayakan aktiva pribadi mereka. untuk kreditor
perusahaan, kurangnya likuiditas dapat menyebabkan penundaan
pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau bahkan tidak dapat
ditagih sama sekali. Pelanggaran dan pemasok produk dan jasa
perusahaan juga merasakan masalah likuiditas jangka pendek.
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Implikasinya antara lain mencangkup ketidakmampuan perusahaan
untuk memenuhi kontrak serta merusak hubungan dengan pelanggan
dan pemasok penting.
Berbagai skenario ini memperlihatkan mengapa ukuran
likuiditas sangat penting untuk menganalisis suatu perusahaan. Jika
suatu perusahaan gagal memenuhi suatu kewajiban lancarnya, maka
kelangsungan usahanya dipertanyakan. Dipandang dari sisi ini
semua ukuran analisis menjadi ukuran penting dibanding ukuran
likuiditas.

Meskipun

ukuran

akuntansi

mengasumsikan

kelangsungan hidup perusahaan, analisis selalu menilai keabsahan
asumsi itu dengan menggunakan ukuran likuiditas.
Modal kerja merupakan ukuran likuiditas yang banyak
digunakan. Modal kerja (working kapital) adalah selisih aktiva
lancar setelah dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja merupakan
ukuran aktiva lancar yang penting yang mencerminkan pengaman
bagi kreditor. Modal kerja juga penting untuk mengukur cadangan
likuiditas yang tersedia untuk memenuhi kontijensi dan ketidak
pastian yang terkait dengan keseimbangan antara arus kas masuk dan
arus kas keluar perusahaan.47
Rasio likuiditas terdiri dari :

47

Ibid 186

42

a) Rasio lancar (current rasio) yaitu rasio yang mengukur
kemampuan perusahan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya yang segera jatuh tempo nya dengan menggunakan
asset lancar yang tersedia.
b) Rasio sangat cepat atau rasio lancar (quick ratio atau acit test
ratio)

merupakan

rasio

yang

menunjukkan

kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang
segera jatuh tempo dengan menggunakan asset sangat lancar (kas
+ sekuritas jangka pendek + piutang) tanpa memperhitungkan
persediaan barang dagang dan asset lancar lainnya (seperti
perlengkapan di bayar di muka).
c) Rasio kas (cash rasio) yaitu rasio yang digunakan untuk
mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia
untuk membayar hutang jangka pendek.

B. Penelitian Terdahulu
Penulis ini berlandaskan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang
sudah ada, yang jadikan kegiatan empiris dalam penelitian ini. Hasil
penelitian tersebut dijadikan landasan pembanding dalam menganalisa faktor
rasio likuiditas serta pengaruhnya pada rating obligasi syariah perusahaan
dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI serta
penerbitan obligasi syariah pada periode 2013-2015.

43

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang likuiditas
dilakukan oleh Tsalatsah Nurakhiroh dan kawan-kawan menjelaskan bahwa
likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk. 48
Yuinar Laeli Nur Faizah, Eko Suyono, Wita Ramadhanti.i49,
Profitabilitas berpengaruh positif
berpengaruh negatif

terhadap peringkat obligasi. Likuiditas

terhadap peringkat obligasi. Size perusahaan

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Leverage tidak berpengaruh
negatif terhadap peringkat obligasi. Profitabilitas tidak berpengaruh negatif
terhadap yield obligasi. Likuiditas tidak berpengaruh negatif terhadap yield
obligasi. Size perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap yield obligasi.
Leverage tidak berpengaruh positif terhadap yield obligasi. Pengujian
hipotesis ketiga menunjukan peringkat obligasi tidak dapat menjadi
pemediasi antara variabel profitabilitas, likuiditas, Size, leverage terhadap
yield obligasi.
Eka Wahyu Damayanti dan Fitriyah 50, menyatakan bahwa ukuran
dewan komisaris, variabel komite audit, variabel pertumbuhan perusahaan
yang di proxi dengan ROA, rasio leverage, rasio solvabilitas dan rasio
48

Septi Purwaningsih, Faktor yang Mempengaruhi Rating Sukuk yang di Tinjau dari
Faaktor Akuntansi dan Non-Akuntansi, Accounting Anayisis Journal Volume II Nomer 3
Universitas Negri Semarang, 2013, hlm 367
49
F Sufiyanti, DK Wardani Yuinar Laeli Nur Faizah, Eko Suyono, Wita Ramadhanti.
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Size Dan Leverage Perusahaan Terhadap Yield Obligasi
Dengan Peringkat Obligasi Sebagai Variabel Intervening Yuinar Laeli Nur Faizah, Eko Suyono,
Wita Ramadhanti. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Size Dan Leverage Perusahaan Terhadap
Yield Obligasi
Dengan
Peringkat Obligasi
Sebagai
Variabel
Intervening.
publikasiilmiah.ums.ac.id. 2016
50
Eka Wahyu Damayanti dan Fitriyah, “Pengaruh Corporate Governance Dan Rasio
Akuntansi Terhadap Peringkat Obligasi”, IQTISHODUNA, Vol. 9 No. 1 Tahun. 2013, hlm. 37
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likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi.
Sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah variabel NPM, Sales to
Asset, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial dan jumlah komisaris.
Damalia Afiani51 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel
likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Sedangkan
variabel produktivitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat
Obligasi Syariah.
Tri Hartutik52. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa rasio
likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat ṣ ukūk sedangkan
rasio

aktivitas,

rasio

profitabilitas,

pertumbuhan

perusahaan

tidak

berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat sukuk dan rasio solvabilitas,
rasio leverage tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat sukuk.
Ni Kadek Sirma Nila Sucipta dan Henny Rahyuda 53, membuktikan
bahwa variabel pertumbuhan perusahaan, likuiditas dan maturity secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peringkat obligasi
perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012.

51

Damalia Afiani, “Pengaruh Likuiditas, Produktivitas, Profitabilitas, Dan Leverage
Terhadap Peringkat Sukuk (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Periode 2008-2010),” Accounting Analysis Journal, Vol. 2 No. 1 Tahun. 2013
52
Tri Hartutik, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Sukuk pada
Perusahaan Non Keuangan”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 83-94
53
Ni Kadek Sirma Nila Sucipta dan Henny Rahyuda, “Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan,
Likuiditas, Dan Maturity Terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia”,
Jurnal Manajemen Universitas Udayana, Vol. 4 No. 3 Tahun 2015, hlm. 639
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Ani

Kusbandiyah

dan

Sri

Wahyuni54.

Penelitian

tersebut

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
peringkat obligasi syariah. Sedangkan variabel leverage, profitabilitas
(profitability), coverage, umur perusahaan (firm age), utang bank (bank debt),
maturitas (tenor/time to maturity), ukuran obligasi (bond size) tidak
berpengaruh terhadap peringkat obligasi syariah. Rasio profitabilitas tidak
berpengaruh

terhadap

peringkat

obligasi

dikarenakan

bahwa

rasio

profitabilitas yang dilihat dari laba bersih masih kurang dalam membiayai
atau mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan perusahaan.

C. Kerangka Pemikiran
Informasi keuangan adalah salah satu indikator penilaian investor
untuk menilai risiko investasi yang ada di perusahaan yang akan di
investasikan. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya.
Perusahaan yang likuiditas baik menunjukkan kuatnya kondisi keuangan
perusahaan sehingga secara financial akan mempengaruhi prediksi peringkat
obligasi.
Pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi syariah rasio likuiditas
menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban

54

Ani Kusbandiyah dan Sri Wahyuni, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Peringkat Obligasi Syariah: Studi Empiris Pada Pasar Obligasi Syariah Di Indonesia,” Seminar
Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS, Tahun 2014, hlm. 43
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jangka pendeknya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya
aset lancar yaitu aset yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi
kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Perusahaan yang memiliki
likuiditas tinggi menandakan bahwa mereka dalam kondisi yang bagus. 55
Untuk itu penelitian ini untuk menguji rasio likuiditas terhadap rating
obligasi syariah, apakah variabel tersebut mempengaruhi rating obligasi
syariah yang di peringkati oleh perusahaan pemeringkat.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
X = Likuiditas

Y = Rating Obligasi Syariah

D. Hipotesis
Berdasarkan kerangka teori diatas, untuk itu menguji adanya pengaruh
dari variabel bebas dan variabel terkait maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut :
H0 : Rasio Likuiditas tidak berpengaruh dan signifinakan terhadap
Rating Obligasi Syariah
Ha : Rasio Likuiditas berpengaruh positif dan signifinakan terhadap
Rating Obligasi Syariah.

55

hal.116

Agus Sartono, Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi, Edisi 4, Yokyakarta, 2009,
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BAB III
METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan
analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu
penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki
masalah tertentu yang memerlukan jawaban.55

A. Pendekatan penelitian
Penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan secara
kuantitaf. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.56
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu
untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan
frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain. 57

55

Suharsimi Arikunto, Metodelogi Penelitian, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006 hal. 112
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XIII Bandung:
Alfabeta, 2011hal.8
57
Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 22
56
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B. Sumber data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data
yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam
bentuk dokumen tertulis.58 Sumber data penelitian ini diperoleh dari database
laporan keuangan yang di publikasi di situs resmi setiap perusahaan, data
daftar obligasi perusahaan

pada Indonesia Bond Market Directory yang

diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), laporan
peringkat obligasi yang disampaikan oleh PT PEFINDO yang diakses melalui
situs www.pefindo.com serta literatur pendukung lainnya.

C.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.59 Dalam hal ini
peneliti mengumpulkan data berupa laporan keuangan perusahaan yang telah
di audit kemudian dianalisis berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui
indikator current ratio, kemudian data penerbitan obligasi syariah/sukuk
diperoleh dari data penerbitan sukuk yang telah dipublikasikan melalui
website Otoritas Jasa Keuangan.

58
59

Suharsemi Arikunto, Op.Cit. hal. 7
Ibid, hal. 201
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D. Definisi Operasional Variabel
Operasional variabel adalah petunjuk tentang bagaimana suatu
variabel diukur, dengan membaca definisi oprasional dalam suatu penelitian,
seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga dia
dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.60
1. Variabel Independen : Rasio Likuiditas
Likuiditas adalah alat ukur yang menunjukkan kemampuan untuk
membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan Current ratio, untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya
dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Current ratio =

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
utang lancar

2. Variabel Dependen : Rating Obligasi Syariah
Peringkat obligasi syariah merupakan indikator ketepat waktu
pembayaran pokok utang dan bagi hasil obligasi syariah, yaitu
mencerminkan

skala

risiko

dari

semua

obligasi

syariah

yang

diperdagangkan. Informasi peringkat obligasi bertujuan untuk menilai
kualitas kredit dan kinerja dari perusahaan penerbit. Peringkat ini dinilai
sangat penting bagi investor karena dapat digunakan dalam mengambil
keputusan apakah obligasi tersebut layak untuk dijadikan investasi serta
mengetahui tingkat risikonya.
60

Masri Sinjarimbun dan Sofia Efendi, Metode Penelitian Sampling, LP3ES, hal. 223
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Pengukuran variabel ini menggunakan skala ordinal karena
mengategorikan variabel kedalam kelompok dan melakukan ranking
dalam setiap kategori.61
Tabel 3.1
Rating Obligasi Syariah
Kode
peringkat

IdAAA
(sy)

IdAA (sy)

IdA (sy)

61

Keterangan
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang
diberi peringkat idAAA (sy) memiliki
peringkat tertinggi yang diberikan oleh
PEFINDO. Kapasitas emiten untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka
panjangnya berdasarkan kontrak
pembiayaan syariah, relatif terhadap emiten
Indonesia lainnya, lebih unggul.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang
diberi nilai idAA (sy) berbeda dengan
instrumen dengan nilai tertinggi hanya pada
tingkat yang kecil. Kapasitas emiten untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka
panjangnya berdasarkan kontrak
pembiayaan syariah, relatif terhadap emiten
Indonesia lainnya, sangat kuat.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang
diberi nilai idA (sy) menunjukkan bahwa
kapasitas emiten untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjangnya berdasarkan
kontrak pembiayaan syariah, relatif terhadap
emiten lain, kuat. Namun, ini agak lebih
rentan terhadap efek buruk dari perubahan
keadaan dan kondisi ekonomi daripada
instrumen dengan rating lebih tinggi.

Nilai
ordinal

8

7

6

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Cetakan ke-VIII,
(Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016). hal. 4
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IdBBB
(sy)

IdBB (sy)

IdB (sy)

IdCCC
(sy)

IdD (sy)

Alat pembiayaan berbasis syariah yang
diberi nilai idBBB (sy) menunjukkan
parameter proteksi yang cukup kuat dari
emiten. Namun, kondisi ekonomi yang
buruk atau keadaan yang berubah cenderung
menyebabkan kapasitas emiten melemah
untuk memenuhi komitmen keuangan
jangka panjangnya berdasarkan kontrak
pembiayaan syariah, relatif terhadap emiten
Indonesia lainnya.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang
diberi peringkat idBB (sy) menunjukkan
parameter perlindungan yang agak lemah.
Kapasitas untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjangnya berdasarkan
kontrak pembiayaan syariah, relatif terhadap
emiten Indonesia lainnya, rentan terhadap
ketidakpastian atau terpaan kondisi
keuangan, ekonomi atau ekonomi yang
sedang berlangsung.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang
diberi nilai idB (sy) menunjukkan parameter
proteksi yang lemah. Kapasitas untuk
memenuhi komitmen keuangan jangka
panjang berdasarkan kontrak pembiayaan
syariah, relatif terhadap emiten Indonesia
lainnya, kemungkinan akan terganggu oleh
kondisi bisnis, keuangan, atau ekonomi yang
merugikan.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang
menilai idCCC (sy) rentan terhadap nonpembayaran, dan bergantung pada kondisi
bisnis dan keuangan yang menguntungkan
bagi emiten untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjangnya berdasarkan
kontrak pembiayaan syariah.
Instrumen pembiayaan berbasis syariah
menilai idD (sy) bila berada dalam keadaan
gagal bayar pada saat terjadinya pembayaran
non-pembayaran komitmen keuangan

5

4

3

2

1
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berdasarkan kontrak pembiayaan syariah.
Pengecualian dijamin bila ada pembayaran
yang terhutang pada tanggal jatuh tempo
yang dibuat dalam masa tenggang, atau bila
tidak membayar hutang tersebut menjadi
sengketa komersial yang bonafide.
Sumber : www.pefindo.com

E. Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian
populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya
tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis,
disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.62 Populasi
yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang
menerbitkan sukuk dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun
2013-2015. Jumlah populasi sebanyak 18 perusahaan yang menerbitkan
obligasi syariah dari tahun 2013-2015.
Table 3.2
Daftar Populasi Perusahaan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
62

Kode
perusahaan
SMRA
PPLN
AISA
ADMF
AGII
ADHI
BBMI
ISAT

Nama Penerbit Efek
Summarecon Agung Tbk
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Aneka Gas Industri Tbk.
Adhi Karya (Persero) Tbk
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Indosat Tbk

Suharsimi Arikunto, Op.Cit. hal. 173
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9

MYOR

10

BSSB

11
12
13
14
15
16
17
18

BSBR
FPNI
MAPI
PPKT
SIMP
BLTA
MPPA
SSMM

Mayora Indah Tbk
BPD Sulawesi Selatan Dan Barat (Bank
Sulselbar)
BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
PT Lotte Chemical Titan Tbk.
Mitra Adiperkasa Tbk
Pupuk Kalimantan Timur
Salim Ivomas Pratama Tbk
Berlian Laju Tanker Tbk
Matahari Putra Prima Tbk
Sumberdaya Sewatama

sumber : www.ojk.co.id dan www.idx.co.id
2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun
cara

pengambilan

sampel

dalam

penelitian

ini

adalah

dengan

menggunakan sampel bertujuan atau purposive sampling. Purposive
sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.63
sehingga diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang
ditentukan.
Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Perusahaan yang konsisten menerbitkan sukuk dari tahun 2013-2015
dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
b. Mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun dari tahun 2012-2014 dan
telah diaudit.
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Sugiono, Op.Cit.hal. 218
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c. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan
obligasi syariah dan terdaftar dalam peringkat obligasi yang dikeluarkan
oleh PT PEFINDO berturut-turut selama periode 2013 – 2015.
d. Perusahaan tersebut menerbitkan dan mempublikasikan laporan
keuangan tahunan secara lengkap per 31 Desember dari tahun 2012
hingga tahun 2014.
e. Laporan keuangan Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah.
Sesuai dengan kriteria penelitian sampel yang sesuai ada 8
perusahaan, sebagai berikut :
Table 3.3
Daftar Sampel Perusahaan
Kode
Nama Penerbit Efek
perusahaan
1
SMRA
Summarecon Agung Tbk
2
PPLN
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
3
ADMF
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
4
BBMI
Bank Muamalat Indonesia Tbk
5
ISAT
Indosat Tbk
6
MYOR
Mayora Indah Tbk
7
PPKT
Pupuk Kalimantan Timur
8
MAPI
Mitra Adiperkasa Tbk
Sumber : www.ojk.co.id dan www.idx.co.id
No

F. Teknik pengelolaan dan analisis data
1. Statistik Deskriptif
Statistik

deskriptif

adalah

pengolahan

data

untuk

tujuan

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti
melalui data sample atau populasi. Pada statistik deskriptif dapat
menghasilkan tabel, grafik, diagram. Dalam pengujian deskriptif terdapat
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pengujian nilai mean, median, modus, quartil, varians, standar deviasi,
berbagai macam bentuk diagram64
2. Uji asumsi klasik
a. Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam
variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang baik dan
layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi
normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal
Komogorov Smirnov.65

Data yang terdistribusi normal jika nilai

signifikan lebih besar dari 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah
berdasarkan probabilitas.
Jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.
Jika nilai probabilitas <= 0,05 maka Ho ditolak.
b. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode
sebelumnya (t-1).Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul
karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi
ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu
(time series) karena “gangguan” pada seseorang individu atau
64

Wiratna Sujarweni, Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi, Yokyakarta : Pustaka Baru,
2015.hal. 19
65
Ibid, hal. 52
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kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau
kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data crossection
(silang waktu), masalah autokorelasi relative jarang terjadi karena
“gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau
kelompok yang berbeda, model regresi yang baik adalah regresi yang
bebas dari autokorelasi.66
Mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji
run test. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula
digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang
tinggi. Jika residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan
bahwa residual acak atau random. Run test digunakan untuk melihat
apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).67
H0 : residual (res_1) random (acak).
HA : residual (res_1) tidak random.
c. Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas
dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.68
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Imam Ghozali, Op.Cit. hal. 107
Ibid, hal. 116
68
Ibid, hal. 134
67
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Salah

satu

cara

untuk

mendeteksi

ada

atau

tidaknya

heteroskedistisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Apabila
hasil output SPSS menunjukkan variabel independen yang signifikan
secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut
(AbsUt), yaitu probilitas signifikansi nya di atas tingkat kepercayaan
5% (0,05), dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas.
3. Alat Uji Hipotesis
a. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana
Hipotesis dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan
model regresi sederhana. Model regresi sederhana umumnya digunakan
untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap variabel
dependen.69
Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear
antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).
Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan
untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan
biasanya berskala interval atau rasio.

69

Ibid, hal. 85
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Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:
Y’ = a + bX

Keterangan:
Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)
X = Variabel independen
a

= Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0)

b

= Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus
dibawah ini :
a = (Σy) (Σx²) – (Σx) (Σxy)
.

n(Σx²) – (Σx)²
b = (Σxy) – (Σx) (Σy)

.

n(Σx²) – (Σx)²

b. Uji koefesiensi determinasi (R2)
Untuk mengetahui ketetapan atau kecocokan garis regresi yang
terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi, perlu dilihat
sampai seberapa jauh model yang terbentuk mampu menerangkan
kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran
yang dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenal dengan nama
Koefisien Determinasi (R2). Selain itu Koefisien Determinasi
menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh
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pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang
dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai variabel X ).
c. Uji statistik t
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masingmasing

variabel independen terhadap variabel dependen70 secara

parsial dengan derajat keabsahan 5%, uji dilaksanakan dengan langkah
membandingkan t hitung dengan t tabel. Pengambilan kesimpulan
adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan
nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak
2) Jika nilai Sig > α maka Ho diterima

70

Ibid
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengujian Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum,
merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal
atau tidak.72Analisa statistik deskriptif dilakukan pada populasi yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2013 sampai dengan 2015 yang menerbitkan obligasi
syariah.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Rating Obligasi
Syariah, sedangkan variabel independennya adalah rasio Likuiditas (Curren
Ratio).
1.

Rating obligasi syariah
Data untuk variabel rating obligasi syariah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Rating Obligasi Syariah

Kode
Perusahaan

2013

2014

2015

Ordinal Rating Ordinal Rating Ordinal Rating
IdA(sy)
IdA(sy)
IdA(sy)
SMRA
6
6
6
IdAAA(sy)
IdAAA(sy)
IdAAA(sy)
PPLN
8
8
8
IdAA(sy)
IdAAA(sy)
IdAAA(sy)
ADMF
7
8
8
IdAA(sy)
IdA(sy)
IdA(sy)
BBMI
7
6
6
IdAA(sy)
IdAAA(sy)
IdAAA(sy)
ISAT
7
8
8
IdAA(sy)
IdAA(sy)
IdAA(sy)
MYOR
7
7
7
IdAA(sy)
IdAA(sy)
IdAA(sy)
MAPI
7
7
7
IdAA(sy)
IdAA(sy)
IdAA(sy)
PPKT
7
7
7
Sumber : www.pefindo.com
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rating obligasi syariah perusahaan
pada periode 2013-2015, simbol rating obligasi syariah perusahaan cukup
stabil hanya beberapa persahaan yang mengalami perubahan. Nilai tertinggi
rating obligasi syariah pada perusahaan PPLN pada tahun 2013, 2014, dan
2015, perusahaan ADMF pada tahun 2014 dan 2015, perusahaan ISAT pada
tahun 2014 dan 2015, yaitu sebesar 8 atau IdAAA(sy). Dan nilai terendah rating
obligasi syariah perusahaan SMRA pada tahun 2013, 2014, 2015, perusahaan
BBMI pada tahun 2014 dan 2015, yaitu sebesar 6 IdA(sy). Dengan nilai rata-rata
1,9167 dari 24 jumlah rating obligasi syariah perusahaan periode 2013-2015.
2.

Likuiditas (Current Ratio)
Data untuk variabel rating obligasi syariah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Current Ratio
Kode perusahaan
2013
2014
SMRA
1,12
1,28
PPLN
1,04
0,95
ADMF
0,83
1,24
BBMI
5,47
5,43
ISAT
0,75
0,53
MYOR
2,76
2,44
MAPI
1,22
1,12
PPKT
2,54
1,41
Sumber : laporan keuangan perusahaan

2015
1,37
0,98
1,16
6,45
0,41
2,09
1,34
1,47

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cuurent ratio perusahaan pada
periode 2012-2014, nilai current ratio sangat fluaktif. Nilai tertinggi current
ratio pada perusahaam BBMI pada tahun 2015, yaitu sebesar 6,45. Dan nilai
terendah current ratio pada perusahaam ISAT pada tahun 2015, yaitu sebesar
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0,41. Dengan nilai rata-rata 1,8917 dari 24 jumlah

data curren ratio

perusahaan.

B. Uji Asumsi Klasik
Pengujian hipotesis dengan model regresi linier sederhana harus
menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik
ini dimaksudkan agar variabel Likuiditas menjadi estimator atas variabel
Rating tidak bias. Apabila tidak ada gejala asumsi klasik yaitu autokorelasi,
heteroskedastisitas dan normalitas dalam pengujian hipotesis dengan model
yang digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan suatu model yang baik
sehingga analisisnya juga baik dan tidak bias
1. Hasil Uji Normalitas
Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang
berdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data
dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Ada
dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak
yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.
Metode yang handal yaitu dengan melihat nilai probabilitas, jika
nilai probabilitas <= 0,05 maka Ho ditolak, jadi data residual data tidak
berdistrusi normal. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, jadi
data residual data berdistribusi normal. Nilai probabilitas dengan uji
Kolmogrov-Smirnov. Dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.2
Hasil pengujian
(Uji uji Kolmogrov-Smirnov)
Nilai KolmogrovSample
Signifikansi
Smirnov Z
24
0,818
0,515
Sumber : Data diolah 2017

Simpulan
Ho diterima

Dari table 4.2 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,515, hal
ini menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari pada nilai tingkat
kepercayaan (0,05) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ho diterima
yang berarti data residual terdistribusi dengan normal.
2. Hasil Uji Heteroskesdisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan
kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.73
Salah

satu

cara

untuk

mendeteksi

ada

atau

tidaknya

heteroskedistisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Apabila hasil
output SPSS menunjukan variabel independen yang signifikan secara
statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yaitu
probilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (0,05), dapat
disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

73

Ibid, hal.134
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Adapun table hasil pengujian heteroskesdisitas menggunakan SPSS
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Table 4.3
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
(Uji Glejser)
Sampel
Variabel
Signifikansi
24
Likuiditas
0,537
Sumber : Data diolah 2017
Berdasarkan hasil perhitungan dari output uji glejser pada table 4.3
diatas menunjukan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi
dalam proses estimasi parameter model praduga, dimana nilai signifikansi
variabel likuiditas sebesar 0,537 lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan
0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas.
3. Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan

pengganggu

pada

periode-1(sebelumnya).

Jika

terjadi

autokorelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi
yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Regresi yang bebas
dari autokorelasi dengan menggunakan Run T-test jika memenuhi syarat
Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula
digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang
tinggi. Jika residual tidak terdapat korelasi maka dikatakan bahwa residual
acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual
terjadi secara random atau tidak (sistematis).
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Ho

: residual (res_1) random (acak).

Ha

: residual (res_1) tidak random.
Tabel 4.4
Hasil Pengujian Autokorelasi
(Uji Runs Test)

Sampel
24
Sumber : Data diolah 2017

Test Value

Signifikansi

0,10575

0,531

Hasil pengujian asumsi autokorelasi dengan metode runs test pada
tabel 4.4 didapatkan nilai test 0,10575 dengan probabilitas 0,531
signifikansi pada 0,05 yang berarti hotesis nol ditearima, menunjukkan
bahwa residual random atau

tidak terdapat autokorelasi antara nilai

residual.

C. Analisis Regresi Seserhana dan Uji Persamaan Regresi
Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, dimana
dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen (tergantung) dan variabel
independen (bebas). Analisis regresi adalah analisis tentang bentuk linier
antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis sederhana
digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen kriterium dapat di
prediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara parsial.
Berdasarkan pengolahan data melalui program SPSS menghasilkan output
data seperti tabel dibawah ini.
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Variabel

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Analisis Regresi Sederhana
Dan Persamaan Regresi
Prediksi Koefisien thitung Signifikansi Keterangan

7,463 35,966
(Constant)
Rating
-0,201
-2,389
0,026
Diterima
Likuiditas
R Square
= 0,206
2
Adjusted R
= 0,170
F hitung
= 5,707
Sig = 0,000
Sumber : data diolah, 2017
Berdasarkan hasil uji statistik regresi berganda pada tabel 4.5 diatas
yang telah dilakukan dapat disusun persamaan matematis dari penelitian ini
sebagai berikut :
Y = 7,463 - 0,201X
Dari persamaan tersebutdapat dijelaskan bahwa :
a. Variabel Likuiditas, mempunyai arah koefesien yang bertanda positif
terhadap Rating Obligasi Syariah.
b. Koefesien Likuiditas memberikan nilai sebesar 0,201 yang berarti
bahwa jika modek Likuiditas semakin baik maka Obligasi Syariah
semakin baik.
1. Hasil Uji Koefisien Determinan (R2)
Koefisien determinan (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y),
namun penggunaan koefisien determinasi (R2) memiliki kelemahan, yaitu
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam
model. Setiap tambahan satu variabel maka R 2 meningkat tidak peduli
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apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen atau tidak. Oleh karena itu, koefisien deteminasi dalam
penelitian ini menggunakan Adjusted R2 .Hasil uji determinasi dapat
dilihat pada tabel 4.5 diatas.
Berdasarkan perhitungan uji determinasi yang tampak pada tabel
4.5 diatas, besarnya koefisien determinasi atau adjusted R 2 adalah 0,206
hal ini berarti

20,6 % variasi variabel Rating dapat dijelaskan oleh

variabel independen yakni Likuiditas sedangkan sisanya (100%-20,6% =
79,4 %) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
2. Uji Hipotesis Secara Parsial
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen74 secara parsial dengan
derajat keabsahan 5%, uji dilaksanakan dengan langkah membandingkan t
hitung dengan t tabel. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.5 di atas.
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh likuiditas
terhadap rating obligasi syariah pada tabel 4.5 diperoleh t hitung sebesar
(-2,389), dengan t tabel diperoleh df 23-1 = 22, sebesar 2,0739 Hal ini
menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap
rating obligasi syariah dikarnakan nilai t hitung lebih besar dan nilai nya
negatif terhadap nilai t tabel (-2,389) > 2,0739. Hipotesis yang diajukan
tidak sama dengan hasil penelitian bahwa Likuiditas berpengaruh negatif
terhadap rating obligasi syariah, maka dapat disimpulkan Ha ditolak. Maka

74

Ibid
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semakin baik likuiditas maka semakin rendah simbol rating obligasi
syariah.
D. Pembahasan
Instrumen obligasi syariah merupakan salah satu instrumen pasar
modal syariah. Perkembangan obligasi syariah diawali dengan kemajuan
instrumen lain seperti asuransi syariah dll. Seiring berjalanya waktu perlu ada
payung hukum yang menjembatani proses kelancaran transakasi tersebut maka
diterbitkanlah fatwa maupun undang-undang (UU) sebagai landasan pasar
modal syariah. Adapun fatwa yang berkaitan dengan obligasi syariah
diantaranya : Fatwa No 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, Fatwa
No 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudharabah, Fatwa No
41/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah ijarah.
Perkembangan instrumen obligasi syariah di indonesia cenderung
stabil, dibandingkan dengan obligasi konvensional. hal inin disebabkan oleh
kurangnya pengetahuan masyarakat dan instansi perusahaan secara luas
mengenai berinvestasi pada obligasi syariah. Hal ini menjadi tugas kita
bersama-sama untuk mensosialisasikan instrumen obligasi syariah kepada
masyarakat luas, sehingga diharapkan nantinya obligasi syariah dapat
memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi indonesia. Adapun hasil
penelitian ini terkait pengaruh rasio keuangan yaitu likuiditas terhadap rating
obligasi syariah ialah sebagai berikut :
Hasil dari Pengujian asumsi klasik, dari uji normalitas memperlihatkan
nilai signifikansi sebesar 0,515, hal ini menunjukan bahwa nilai signifikansi
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lebih besar dari pada nilai tingkat kepercayaan (0,05) oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa Ho diterima yang berarti data residual terdistribusi dengan
normal. Dari hasil uji heteroskedastisitas menunjukan nilai signifikansi
variabel likuiditas sebesar 0,537 lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan
0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas.
Pengujian autokorelasi dengan uji runt test, didapatkan nilai test 0,10575
dengan probabilitas 0,531 signifikansi pada 0,05 yang berarti hotesis nol
ditearima, menunjukkan bahwa residual random atau

tidak terdapat

autokorelasi antara nilai residual.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel yaitu likuiditas
berpengaruh negatif terhadap rating obligasi syariah Ha ditolak, yang
menyatakan bahwa semakin tinggi likuiditas maka semakin rendah simbol
rating obligasi syariah. asumsi ini berdasarkan hasil uji hepotesis secara
parsial yang diperoleh t hitung sebesar (-2,389), dengan nilai t tabel 2,0739.
Berdasarkan hasil uji koefesien determinasi diperoleh R-Square sebesar 0,206
yang berarti bahwa kontribusi likuiditas berpengaruh terhadap rating sebesar
20,6%.
Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk
menyelesaikan

kewajiban

jangka

pendeknya.

likuiditas

perusahaan

ditunjukkan oleh besar kecilnya aset lancar yaitu aset yang mudah untuk
diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan
persediaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menandakan bahwa
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mereka dalam kondisi yang bagus. 75 Perusahaan yang likuiditas baik
menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga secara financial
akan mempengaruhi simbol rating obligasi. Hal ini tidak sejalan dengan hasil
penelitian yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap
rating obligasi syariah.
Kondisi perusahaan yang memiliki likuiditas (current ratio) yang baik,
dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus. Namun, jika likuidiatas
(current ratio) terlalu tinggi dianggap juga tidak baik, ini menyatakan bahwa
nilai ekstrim dapat mengindikasikan adanya masalah sebagai berikut :
penimbunan kas, banyaknya piutang yang tidak tertagih, penumpukan
persediaan, tidak efesiensinya pemanfaatan pembiayaan, rendahnya pinjaman
jangka pendek.76
Bagi pihak manajer perusahaan yang memiliki current ratio yang
tinggi dianggap baik, bahkan bagi para kreditor dipandang perusahaan
tersebut dalam keadaan yang kuat. Namun bagi para pemegang saham ini
dianggap tidak baik, dalam artian para manajer perusahaan tidak
mendayagunakan current asset secara baik dan efektif, atau kata lain dianggap
tingkat kreativitas manajer perusahaan adalah rendah77

75

Agus Sartono, Op.cit. hal.116
Irham fahmi, Analisis Laporan Keuanagan, Alfabeta, hal 124
77
Ibid
76
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu, Yuinar
Laeli Nur Faizah, Eko Suyono, Wita Ramadhanti.i78, Profitabilitas
berpengaruh positif
negatif

terhadap peringkat obligasi. Likuiditas berpengaruh

terhadap peringkat obligasi. Size perusahaan berpengaruh positif

terhadap peringkat obligasi. Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap
peringkat obligasi. Profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap yield
obligasi. Likuiditas tidak berpengaruh negatif terhadap yield obligasi. Size
perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap yield obligasi. Leverage tidak
berpengaruh positif terhadap yield obligasi. Pengujian hipotesis ketiga
menunjukan peringkat obligasi tidak dapat menjadi pemediasi antara variabel
profitabilitas, likuiditas, Size, leverage terhadap yield obligasi.

78

F Sufiyanti, DK Wardani Yuinar Laeli Nur Faizah, Eko Suyono, Wita Ramadhanti.
Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Size Dan Leverage Perusahaan Terhadap Yield Obligasi
Dengan Peringkat Obligasi Sebagai Variabel Intervening Yuinar Laeli Nur Faizah, Eko Suyono,
Wita Ramadhanti. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Size Dan Leverage Perusahaan Terhadap
Yield
Obligasi
Dengan
Peringkat
Obligasi
Sebagai
Variabel
Intervening.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh
Likuiditas terhadapRating Obligasi Syariah pada perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:Berdasarkan koefisien regresilikuiditas, besarnya koefisien
determinas iatau adjusted R2 adalah 0,206 hal ini berarti 20,6 % variasi
variabel Rating dapat dijelaskan oleh variabel independen yakni Likuiditas
sedangkan sisanya (100%-20,6% = 79,4 %) dijelaskanoleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam model.Berdasarkan koefisien regresi
likuiditas secara parsial, hasil analisis regresi menunjukan t hitung sebesar
(-2,389), lebih besar dari t tabel 2,0739. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel yaitu likuiditas

berpengaruh negatif terhadap rating obligasi

syariah. Berdasarkan hipotesis yang diajukan tidak sama dengan hasil
penelitian yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap rating. Dengan
demikian semakin tinggi likuiditas maka akan diikuti penurunan simbol
rating obligasi syariah.
B. Saran
Data daninformasi yang telah didapat, ada beberapa saran yang
dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak :
1.

Penelitian

selanjutnya

diharapkan

menambah

jumlah

sampel

penelitian dengan memperpanjang periode penelitian dan tidak
terbatas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja.
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2.

Bagi nvestor, sebaiknya investor membeli obligasi yang memilki
peringkat investment grade karena memilki tingkat keamanan
yangtingi, untuk menentukan pilhan obligasi yang lebih tepat diantara
obligasi yang memilki rating investment grade (AAA, AA, A, BBB),
sebaiknya investor memperhatikan likuiditas, karna dari hasil
penelitian likuiditas dapat mempengaruhi rating.

3.

Implikasi akademisi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan
wawasandan literatur mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi
peringkat obligasi.

4.

Emiten,

untuk

memperbaiki

rating

memanajemen keuangan perusahaannya.

obligasi

syariah

dengan
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