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ABSTRAK 

 
Dhiya Syifa Karina, 2019: Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Likuiditas dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Peringkat Sukuk Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2019.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh 

solvabilitas, profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap peringkat 

sukuk. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan 

pemilihan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 12 perusahaan terdiri dari 

sektor keuangan maupun non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018. Jumlah sampel data selama lima tahun periode penelitian 

adalah 60 data. 

 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

logistik ordinal. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan dari 

hasil penelitian ini menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap peringkat sukuk, sedangkan profitabilitas, likuiditas dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk.  

 

Kata Kunci : Solvabilitas, Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan 

Peringkat Sukuk. 
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ABSTRACT 

 

Dhiya Syifa Karina, 2019: The Effect of Solvency, Profitability, Liquidity and 

Company Size on the Ranking of Sukuk Listed on the Indonesia Stock Exchange. 

Faculty of Economics, Jakarta State University, 2019. 

 

This Study aims to determine empirically about the efeect of solvency, 

profitability, liquidity and company size on sukuk ratings. This study uses a 

purposive sampling in determining sample selection. The samples used were 12 

companies consisting of financial and non-financial sectors listed on the 

Indonesia Stock Exchange in the 2014-2018 period. The number of data samples 

for the five years of the study period was 60 data.  

 

Hypothesis testing in this study uses the ordinal logistic regression analysis 

method. Based on testing that has been done, the conclusion of the results of this 

study states that solvency has a significant positive effect on sukuk ratings, while 

profitability, liquidity and company size do not significantly influence sukuk 

ratings. 
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