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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas upaya untuk meningkatkan peringkat sukuk perusahaan 

penerbit sukuk melalui Status Jaminan, Profitabilitas, dan Struktur Sukuk yang 

dimoderasi TKP. Peringkat sukuk merupakan opini tentang kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh emiten berkait dengan 

sukuk yang diterbitkannya. Status jaminan merupakan jaminan sukuk kepada 

investor bahwa pembayaran pokok atau bunga yang dilakukan pihak ketiga saat 

terjadi kebangkrutan pada penerbit sukuk. Profitabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Struktur sukuk merupakan jenis akad 

yang digunakan dalam berinvestasi dalam pasar modal yang berlandarkan pada 

prinsi-prinsip syari’ah. TKP (good corporate governance) merupakan seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

perusahaan, kreditur, karyawan, pemerintah serta para pemegang kepentingan 

internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). Berdasar pada kajian teori yang mendalam dan 

kritis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a) Bagaimana pengaruh 

status jaminan terhadap peringkat sukuk. b) Bagaimana pengaruh struktur sukuk 

terhadap peringkat sukuk. c) Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap 

peringkat sukuk. d) Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

peringkat sukuk. e) Bagaimana pengaruh status jaminan terhadap peringkat sukuk 
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dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. f) Bagaimana pengaruh 

struktur sukuk terhadap peringkat sukuk dengan tata kelola perusahaan sebagai 

variabel moderasi. g) Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap peringkat sukuk 

dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. Obyek penelitian ini 

adalah perusahaan penerbit sukuk. Metode pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling yang artinya pengambilan sampel dengan 

mempertimbangkan karakteristik populasi yaitu : Perusahaan yang menerbitkan 

sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang sahamnya tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan pada periode 

2014-2018. Data ini kemudian dianalisis menggunakan software E-Views 9 dan 

hasil analisis menunjukkan bahwa peringkat sukuk dipengaruhi tiga variabel, 

yaitu profitabilitas, struktur sukuk, dan tata kelola perusahaan. Status jaminan 

tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap peringkat sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA 

perusahaan, maka akan semakin tinggi pula peringkat sukuk perusahaan tersebut. 

Struktur sukuk berpengaruh positif terhadap peringkat sukuk. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai struktur ijarah maupun mudharabah 

perusahaan penerbit sukuk, akan berdampak semakin tinggi pula pada peringkat 

sukuk yang akan diperoleh oleh perusahaan penerbit sukuk tersebut. Tata Kelola 

Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat sukuk. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya tata kelola yang baik akan berdampak pada 

semakin baiknya peringkat sukuk perusahaan. Tata kelola perusahaan (GCG) 

tidak memperkuat pengaruh antara status jaminan terhadap peringkat sukuk. Tata 
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kelola perusahaan (GCG) memperkuat pengaruh antara profitabilitas terhadap 

peringkat sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tata 

kelola yang baik dengan profitabilitas yang baik akan meningkatkan peringkat 

sukuk perusahaan. Tata kelola perusahaan (GCG) memperkuat pengaruh antara 

struktur sukuk terhadap peringkat sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik akan berdampak pada semakin 

kecilnya risiko gagal bayar terhadap sukuk yang diterbitkan sekaligus 

meningkatkan peringkat sukuk perusahaan tersebut. 
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