
 

 

73 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara 

empiris mengenai pengaruh rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio 

likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap peringkat sukuk. Penelitian 

dilakukan pada seluruh emiten penerbit sukuk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah solvabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap peringkat sukuk karena nilai probabilitas signifikansi 

variabel solvabilitas (DER) lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,0460 < 

0,05), maka H1 diterima namun berbeda arah. Sedangkan profitabilitas, 

likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat sukuk karena nilai probabilitas signifikansi variabel 

profitabilitas (ROA) sebesar 0.4616, likuiditas (current ratio) sebesar 

0.1500 dan ukuran perusahaan sebesar 0.0554 lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0,05 sehingga menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut 

tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peringkat 

sukuk. 
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B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca serta sebagai penambah bukti empiris atas faktor determinan 

yang memengaruhi pemberian peringkat sukuk, bahwa rasio DER 

berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Namun standarisasi rasio DER ini 

berbeda tergantung dari sektor perusahaannya. Sehingga penelitian ini juga 

dapat membantu para investor dalam pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi secara syariah. Untuk para emiten penerbit sukuk juga 

sebaiknya tetap menjaga peringkat sukuknya tetap berada pada kualitas 

yang baik sehingga akan lebih banyak lagi investor yang berinvestasi pada 

sukuk sehingga pertumbuhan sukuk korporasi juga semakin meningkat 

secara signifikan. 

 

C. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan untuk para peneliti 

selanjutnya di bidang akuntansi syariah (terutama penelitian tentang 

peringkat sukuk) yaitu:  

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengganti variabel 

independen yang digunakan agar bisa lebih memperkaya bukti empiris 

mengenai faktor-faktor determinan yang mempengaruhi peringkat 

sukuk baik faktor keuangan maupun non keuangan. 

2. Bagi manajemen perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan setiap 

tindakan yang akan dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait 

dengan kinerja perusahaan agar bisa menjaga kualitas sukuknya dan 
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semakin banyak lagi investor yang tertarik untuk menanamkan 

modalnya pada instrumen investasi syariah.  

3. Bagi investor, disarankan untuk lebih teliti dan cermat dalam 

melakukan investasi pada sukuk agar terhindar dari risiko gagal bayar 

yang mungkin akan terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


