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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini menguji pengaruh penerbitan sukuk perusahaan yang diwakili 

oleh nilai dan rating penerbitan sukuk terhadap return saham pada perusahaan yang 

telah menerbitkan sukuk serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2011-2014, dimana jumlah sampel yang diteliti terdapat total 7 perusahaan dengan total 

13 penerbitan sukuk yang menjadi target penelitian. Dari penelitian yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai penerbitan sukuk selama 2011-2014 mengalami peningkatan, namun dari sisi 

pangsa pasar mengalami penurunan. Penurunan pangsa pasar yang signifikan 

dikarenakan banyaknya sukuk yang jatuh tempo dalam periode lima tahun tersebut, 

sementara itu penerbitan sukuk baru tidak cukup signifikan. Dengan demikian perlu 

adanya strategi pengembangan pasar modal syariah yang dapat mendorong 

pertumbuhan sukuk korporasi. 

2. Rating penerbitan sukuk perusahaan rata-rata memiliki rating “A” ke atas. Rating 

ini mencerminkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu memenuhi 

kewajiban finansialnya dalam melakukan pelunasan pembayaran kepada para 

investor. Ini menandakan bahwa rating sukuk  tersebut bisa menjadi jaminan bagi 

investor untuk melakukan investasi dalam bentuk sukuk. 

3. Dari total jumlah 13 sukuk yang diterbitkan oleh 7 perusahaan menyebabkan 

sebagian besar return saham perusahaan yang menerbitkan sukuk mengalami 

kenaikan return saham pada saat penerbitan sukuk diumumkan. Hasil ini 

memberikan kesimpulan bahwa perubahan return saham dipengaruhi salah satunya 

oleh penerbitan sukuk.  
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang 

telah dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk 

memperhitungkan sukuk sebagai salah satu instrumen penambah modal 

perusahaan. Sukuk Indonesia sangat diminati oleh investor asing dikarenakan 

kondisi ekonomi Indonesia yang cukup stabil. Sukuk juga dinilai lebih 

menguntungkan dibanding obligasi konvensional karena risiko yang 

ditimbulkan lebih kecil. Selain itu dengan diterbitkannya sukuk, perusahaan 

dapat menarik lebih banyak investor terutama investor muslim yang tidak 

menyukai hal-hal yang mengandung riba. 

2. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Sebaiknya juga 

mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar pengumuman dalam bentuk sukuk 

equity ratio dan rating penerbitan sukuk seperti indeks harga saham, dan 

volume perdagangan. Faktor-faktor ini lebih mempengaruhi secara langsung 

terhadap return saham dibandingkan sukuk karena perkembangan sukuk 

korporasi di Indonesia masih minim sehingga efek yang ditimbulkan belum 

berdampak besar  terhadap return saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas populasi dan periode 

waktu penelitian serta menambah faktor-faktor lain diluar variabel yang 

digunakan peneliti saat ini seperti durasi, maupun tingkat bunga. Sehingga 

kedepannya sukuk dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan yang 

digunakan investor dalam melakukan investasi. Disamping itu peneliti 

selanjutnya dapat mengambil unit analisis di sektor perusahaan lain karena 

memiliki cakupan cukup luas. 


