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ABSTRAK 

Galih Estu Pranoto, 2014 : Pengaruh Profifitabilitas, Ukuran Perusahaan, Produktivitas, dan 

Reputasi Auditor Terhadap Peringkat Sukuk. 

Pembimbing : (1) Ratna Anggraini, S.E, Akt, M.Si, CA : (2) Erika Takida, S.E, M.Si 

 Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, produktivitas, dan reputasi auditor terhadap peringkat sukuk. Variabel dependen 

berupa peringkat sukuk diukur menggunakan teknik skoring berdasarkan peringkat yang 

diberikan Pefindo. Sementara itu untuk variabel independen berupa profitabilitas diukur 

dengan menggunakan rasio return of equity, ukuran perusahaan diukur menggunakan 

logaritma natural dari total aset, produktivitas diukur dengan perbandingan penjualan dengan 

tenaga kerja, dan reputasi auditor menggunakan metode dummy. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder dengan populasi perusahaan non bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) antara tahun 2009 – 

2013. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana mendapatkan data 

sebanyak 35 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik ordinal 

untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial produktivitas dan reputasi 

auditor memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap peringkat sukuk, sedangkan 

profitabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap 

peringkat sukuk. 

Kata kunci  : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Produktivitas, Reputasi Auditor, dan 

Peringkat Sukuk 
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ABSTRACT 

Galih Estu Pranoto, 2014 : The Influence of Profitability, Firm Size, Productivity, and 

Auditor Reputation Of Rating Sukuk. 

Advisors : (I) Ratna Anggraini, S.E, Akt, M.Si, CA ; (II) Erika Takida, S.E, M.Si 

 The purpose of this research is to find out the effect between the profitability, firm 

size, productivity, and auditor reputation toward rating sukuk. Rating sukuk is the dependent 

variables in this research were measured by scoring technique based on Pefindo’s rating. 

For the independent variables in this research, using profitability were measured by return of 

equity ratio, firm size were measured by natural logarithm of total asset, productivity were 

measured by comparison sales with employees, auditor reputation using dummy method. This 

research using secondary data which is non bank companies from Indonesian Stock 

Exchange Listed Company and rated by Pefindo in 2009-2013. While the sampling method 

used was purposive method which is overall 35 sample choose. This research uses logistic 

ordinal regression to test the hypothesis with SPSS computer program. 

 The research result show that produktivity and auditor reputation partially have a 

significant negative influence toward rating sukuk, while profitability and firm size have no 

significant influence toward rating sukuk. 

Keyword : Profitability, Firm Size, Productivy, Auditor Reputation, and Rating Sukuk 
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