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BAB  V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh likuiditas,

profitabilitas dan leverage terhadap peringkat sukuk yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran sebagai

berikut.

V.1 Kesimpulan

1. Rasio likuiditas pada setiap perusahaan yang menerbitkan sukuk dari tahun

2009-2014 mengalami fluktuatif. Rata-rata current ratio dari enam perusahaan

tersebut adalah 1,7678. Dari keenam perusahaan, current ratio tertinggi adalah

Perusahaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014. Sedangkan current

ratio terendah adalah Perusahaan Indosat pada tahun 2014.

Rasio profitabilitas pada setiap perusahaan yang menerbitkan sukuk dari tahun

2009-2014 mengalami fluktuatif. Rata-rata return on asset dari enam

perusahaan tersebut adalah 0,0324. Dari keenam perusahaan, return on asset

tertinggi adalah Perusahaan Mayora pada tahun 2009. Sedangkan return on

asset terendah adalah Perusahaan Listrik Negara pada tahun 2013.

Sedangkan rasio leverage pada setiap perusahaan yang menerbitkan sukuk dari

tahun 2009-2014 juga mengalami fluktuatif. Rata-rata debt to equity ratio dari
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enam perusahaan tersebut adalah 2,5515. Dari keenam perusahaan, debt to

equity ratio tertinggi adalah Perusahaan Adhi Karya pada tahun 2009.

Sedangkan debt to equity ratio terendah adalah Perusahaan Mayora pada tahun

2009.

2. Peringkat sukuk yang paling tinggi adalah Perusahaan Indosat pada tahun 2014

dan Perusahaan Listrik Negara pada tahun 2013-2014 dengan memperoleh

peringkat AAA. Sedangkan peringkat sukuk paling rendah adalah Perusahaan

Adhi Karya pada tahun 2009-2011, Perusahaan Bank Muamalat Indonesia pada

tahun 2009-2011 dan Perusahaan Summarecon Agung pada tahun 2009.

3. Dari hasil Uji Parallel Lines dapat disimpulkan bahwa secara simultan

likuiditas, profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap sukuk. Dari hasil

Uji Wald dapat disimpulkan bahwa secara parsial likuiditas berpengaruh

terhadap sukuk, profitabilitas berpengaruh terhadap sukuk dan leverage

berpengaruh terhadap sukuk.

V.2 Saran

1. Perusahaan yang memiliki likuiditas, profitabilitas dan leverage terendah agar

lebih ditingkatkan lagi rasio-rasio keuangan tersebut, agar stabilitas

keuangannya semakin baik.

2. Perusahaan yang masih belum mencapai peringkat sukuk paling tinggi yaitu

AAA lebih ditingkatkan lagi peringkat sukuknya, agar para investor bisa lebih

yakin untuk menginvestasikan dananya.
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3. Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sukuk harus lebih memperhatikan

laporan keuangan terutama rasio likuiditas, profitabilitas dan leverage.


