
 

 

 

PENGARUH SIZE PERUSAHAAN, JANGKA WAKTU JATUH TEMPO 

OBLIGASI, DEBT TO EQUITY RATIO DAN TINGKAT INFLASI 

TERHADAP YIELD TO MATURITY  OBLIGASI SYARIAH 

           (SUKUK)  IJARAH  PADA PERUSAHAAN YANG 

         TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

   

ARTIKEL ILMIAH 

 

 
 

OLEH : 

 

NUR ISTIKOMAH 

2013310491 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

SURABAYA 

2017 

 

 

  

 

 



 



 

1 

 

PENGARUH SIZE PERUSAHAAN, JANGKA WAKTU JATUH TEMPO OBLIGASI,  

       DEBT TO EQUITY RATIO DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP YIELD TO 

MATURITY OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)  IJARAH  PADA  

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA 

 

Nur Istikomah 

STIE Perbanas Surabaya 

Email : nuristiqomah578@gmail.com 

Jl. Wonorejo Permai Utara III No.16, Wonorejo, Rungkut, Surabaya 

ABSTRACT 

The purpose of this study  to determine the effect of Firm Size, Maturity Date Bonds, Debt to 

Equity Ratio and Inflation Againts Yield to Maturity Ijarah Islamic Bonds (Sukuk) ijarah. 

Sampling using purposive sampling is the selection of the sample with certain criteria, so that 

the sample obtanined in this study were 13 companies to 41 ijarah sukuk. The studi population 

was a company listed in Indonesia Stock Exchange and ijarah sukuk. The issued in 2009-2015 

that reported complete and published of financial statements. Data analysis methode used in 

this research is descriptive analysis, classical assumption test, and multiple linear regression 

analysis to test hypothesis using SPSS 21 for Windows. The result  showed that the firm size , 

maturity date, debt to equity ratio and inflation jointly influence simultaneously on Yield to 

Maturity ijarah sukuk, test showed partial firm size had no signifficant effect  Yield to Maturity 

ijarah sukuk, while the maturity date, debt to equity ratio and the inflation  significantly effect 

Yield to Maturity bond ijarah. conclusion from this research, that the firm size had no 

signifficant effect  Yield to Maturity ijarah sukuk, while the maturity date, debt to equity ratio 

and the inflation  significantly effect Yield to Maturity ijarah sukuk. 

 

Key word :   Yield to Maturity,  Ijarah, Sukuk, Inflation, Debt to Equity Ratio, Maturity Date 

Bonds, Firm Size. 

 

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan suatu tempat bagi 

pihak yang memiliki kelebihan dana, untuk 

memperjual belikan surat-surat berharga 

yang kegiatannya dilakukan oleh bursa 

efek. Pasar modal mempunyai peran 

penting bagi perekenonomian suatu negara 

karena dapat menjalakan dua tugas fungsi 

secara bersamaan, yaitu fungsi ekonomi 

dan fungsi keuangan. Untuk  fungsi 

ekonomi, pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk memindahkan dana dari 

pihak yang memiliki kelebihan dana 

(investor) kepada pihak yang 

membutuhkan dana (issuer), untuk 

menginvestasikan dananya tersebut dengan 

harapan agar memperoleh return, 

sedangkan dari fungsi keuangan dapat 

dilakukan untuk menyediakan dana yang 

diperlukan oleh para issuer dan pihak 

investor menyediakan dananya tanpa 

mengganggu dana dari operasional 

perusahaan untuk melakukan investasi 

tersebut (Desnitasari, 2013) 

Selain bermanfaat bagi perusahaan, 

pasar modal juga bermanfaat bagi pihak-

pihak yang memiliki kelebihan dana 

(investor) yang berkeinginan untuk 

menginvestasikan dana tersebut ke 

instrumen keuangan. Instrumen keuangan 

yang sering digunakan oleh kalangan 

masyarakat untuk melakukan investasi 

dalam pasar modal yakni berupa surat 

kepemilikan (saham) dan surat utang 

(obligasi). Investor dapat memanfaatkan 

adanya pasar modal sebagai sarana untuk 

menyalurkan dananya yang menganggur, 
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agar dapat  memperoleh keuntungan atau 

tambahan uang atau dana, untuk 

berinvestasi dalam bentuk saham akan 

memperoleh tambahan nilai  modal (capital 

gain) dan laba hasil usaha atau deviden 

yang dibagikan, sedangkan untuk investasi 

dalam bentuk obligasi akan mendapatkan 

keuntungan berupa kupon (coupon) bagi 

pemilik dana yang akan diberikan oleh 

pihak perusahaan karena telah 

menanamkan dananya.  

Saat ini pasar modal yang ada di 

Indonesia saat ini tidak hanya pasar modal 

yang berbasis konvensional, melainkan 

juga terdapat pasar modal yang mengacu 

pada prinsip-prinsip syariah. Pasar modal 

syariah di Indonesia dimulai dengan 

diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT 

Danareksa Investment Management pada 

tanggal 3 Juli 1997, yang kemudian pada 

tanggal 3 Juli 2000 mulai diterbitkan 

Jakarta Islamic Index (JII), sehingga 

instrumen investasi berbasis syariah di 

pasar modal terus bertambah dan mulai 

berkembang dengan diterbitkannya 

obligasi syariah atau lebih dikenal dengan 

istilah sukukpada akhir tahun 2002 

(Kurniawati, 2014). 

Berkembangnya sukuk pertama kali 

di Indonesia, diawali oleh  PT Indosat Tbk 

yang menerbitkan sukuk korporasi pada 

tanggal 30 Oktober 2002 dengan 

menggunakan akad mudharabah senilai 100 

miliar rupiah, dilanjutkan oleh PT Berlian 

Laju Tanker yang mulai menerbitkan sukuk 

dengan nilai emisi sebesar 175 miliar 

rupiah pada tanggal 28 Mei 2003. PT Bank 

Bukopin menerbitkan sukuk dengan 

menggunakan akad mudharabah dengan 

nilai emisi sebesar 45 miliar rupiah pada 

tanggal 10 Juli 2003. PT Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) dengan nilai emisi sebesar 

200 miliar rupiah pada tanggal 15 Juli 2003. 

PT Cilandra Perkasa dengan nilai emisi 

sebesar 60 miliar rupiah pada tanggal 26 

September 2003 serta PT Bank Syariah 

Mandiri (BSM) dengan nilai emisi sebesar 

200 miliar rupiah pada tanggal 31 Oktober 

2003 (Kurniawati, 2014). 

Sumber : www.ojk.go.id 

 

Gambar 1 

Perkembangan sukuk korporasi 

 

Penerbitan sukuk dapat dilakukan 

dengan berbagai jenis akad, namun pada 

umumnya sukuk koporasi yang ada di 

Indonesia diterbitkan dengan menggunakan 

akad mudharabah dan ijarah, sukuk  ijarah 

memberikan yield yang tetap (fixed return) 

sedangkan obligasi syariah dengan akad 

mudharabah menggunakan  prinsip bagi 

hasil yang adil, dan yield yang diberikan 

menggunakan expected return karena 

bersifat floating dan tergantung pada 

kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan 

(Yuliana, 2012), dengan demikian banyak 

investor lebih tertarik untuk berinvestasi 

dengan menggunakan akad ijarah. 

 

Berdasarkan Gambar 1, mengenai 

perkembangan syariah sampai dengan 

Agustus 2016 terdapat 92 penerbitan sukuk 

korporasi senilai Rp 18,7 triliun, untuk 

sukuk yang masih outstanding sampai akhir 

Agustus 2016 terdapat 47 sukuk korporasi 

senilai Rp 10,8 triliun, maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

yang cukup baik setiap tahunnya.  

Penerbitan sukuk ini tentu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari 

faktor makro ekonomi dan faktor mikro 

ekonomi. Risiko perusahaan akan tercermin 

dari daya tahan perusahaan dalam 

menghadapi adanya perubahan 

perekonomian baik dari segi faktor makro 

ekonomi dan mikro ekonomi, dari teori 

tersebut dapat dipastikan bahwa penetapan 

bagi hasil dan tingkat sewa yang terdapat 

pada obligasi syariah di Indonesia 

http://www.ojk.go.id/
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dipengaruhi oleh beberapa faktor (Pratiwi, 

2013).  

Faktor makro ekonomi yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu dilihat 

dari tingkat inflasi yang sedang terjadi di 

Indonesia, sedangkan untuk mikro ekonomi 

dapat dilihat dari informasi laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang dapat 

memggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan, dimana indikator yang akan 

digunakan meliputi jangka waktu jatuh 

tempo obligasi, debt to equity ratio dan size 

perusahaan,  sehingga faktor-faktor tersebut 

perlu dilakukan analisis sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi dan 

berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan.   

Inflasi merupakan salah satu faktor 

makro ekonomi yang  menjadi salah satu 

indikator yang sangat penting dalam suatu 

negara, karena dengan adanya peningkatan 

inflasi maka akan menunjukkan investasi 

pada surat-surat berharga seperti pada 

saham ataupun obligasi semakin berisiko, 

dikarenakan kondisi pasar saat ini secara 

keseluruhan sedang mengalami kenaikan, 

sehingga dengan tingginya tingkat risiko 

yang diakibatkan oleh tingkat laju inflasi, 

investor akan mengharapkan yield yang 

lebih tinggi atas investasi yang 

dilakukannya tersebut (Linda dan 

Abundanti, 2015). 

Jangka waktu jatuh tempo obligasi 

merupakan lamanya waktu yang ditentukan 

perusahaan atas waktu obligasi yang 

diterbitkan dan dibutuhkan perusahaan 

untuk dapat memenuhi kewajibannya 

(Ekak dan Abundati, 2013). Semakin 

pendek jangka waktu, tentu akan lebih 

diminati oleh investor karena dianggap 

memiliki risiko yang lebih kecil, 

dibandingkan dengan obligasi yang 

memiliki jangka waktu yang lebih panjang 

maka akan semakin tinggi tingkat risiko 

yang akan ditanggung, tetapi yield yang 

akan diperoleh juga akan lebih tinggi. 

Size perusahaan dapat diukur 

menggunakan total aset perusahaan. 

Perusahaan yang berskala kecil cenderung 

dianggap kurang menguntungkan oleh 

investor dibandingkan dengan perusahaan 

yang berskala besar akan menawarkan yield 

yang besar, karena perusahaan berskala 

kecil mempunyai risiko yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan berskala 

besar.  

Debt to equity ratio merupakan salah 

satu indikator dari struktur modal yang 

merupakan perbandingan antara hutang dan 

modal (Hapsari, 2013). Semakin tinggi debt 

to equity ratio dapat dikatakan bahwa 

perusahaan akan memiliki risiko yang 

semakin tinggi terhadap likuiditas 

perusahaan, dapat disimpulkan semakin 

tinggi debt to equity ratio akan semakin 

tinggi pula risiko yang akan dihadapi oleh 

investor, sehingga investor akan meminta 

yield yang semakin tinggi. 

Penelitian mengenai yield to maturity 

masih terdapat kesenjangan antara pasar 

obligasi di Indonesia dengan kenyataan 

yang terjadi dan ketidakkonsistenan hasil 

dari beberapa penelitian terdahulu, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji ulang. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

size perusahaan, jangka waktu jatuh tempo 

obligasi, debt to equity ratio dan tingkat 

inflasi terhadap yield to maturity sukuk 

ijarah pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Signalling Theory 
Signalling theory teori yang membahas 

tentang naik turunnya harga di pasar 

sehingga memberi pengaruh terhadap 

keputusan investor. Laporan keuangan 

suatu perusahaan harus disajikan secara 

wajar dan relevan, karena laporan tersebut 

merupakan cerminan bagi perusahaan yang 

dijadikan bahan pertimbangan bagi para 

investor dalam pengambilan keputusan. 

Jika dari informasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan tersebut mempunyai pengaruh 

reaksi pasar yang besar maka perusahaan 

tersebut memberikan sinyal positif, dan 

apabila reaksi pasarnya tidak berpengaruh 

maka perusahaan tersebut dapat dikatakan 

bahwa memberikan sinyal yang negatif 
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(Fahmi, 2012:103). 

 

Sukuk Ijarah 

Sukuk akad ijarah mewajibkan para 

pemberi sewa untuk menyediakan aset yang 

digunakan atau dapa diambil manfaatnya 

selama periode akad dan memberikan hak 

kepada pemberi sewa untuk menerima upah 

sewa. (Kautsar, 2012:269). 

 

Size Perusahaan  

Size perusahaan dapat dinyatakan dalam 

total aktiva, penjualan dan kapitalisasi 

pasar, semakin besar total aktiva maka 

penjualan dan kapitalisasi pasarnya akan 

semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut. Pada ketiga variabel tersebut dapat 

mewakili seberapa besar ukuran 

perusahaan tersebut, yang artinya semakin 

besar aktiva maka akan semakin banyak 

modal yang akan ditanam, semakin banyak 

penjualan maka akan semakin banyak 

perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka akan semakin besar 

pula perusahaan tersebut akan dikenal 

dikalangan masyarakat (Brigham dan 

Houston, 2011:40) 

 

Jangka Waktu Jatuh Tempo  

Jangka waktu merupakan lamanya waktu 

untuk pembelian kembali obligasi dari 

diterbitkannya obligasi sampai jatuh tempo. 

Pada umumnya masa jatuh tempo obligasi 

adalah 5 tahun, amun ada juga yang 

memiliki masa jatuh tempo 1 tahun hingga 

10 tahun, semakin pendek jangka waktu 

obligasi maka akan semakin diminati oleh 

investor, karena risiko yang akan diperoleh 

semakin kecil, risiko yang kecil tentu akan 

membuat yield yang diperoleh juga kecil 

(Sapto Rahardjo, 2003). 

 

Debt to Equity Ratio  

Debt to equity ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk  menilai hutang dengan 

ekuitas, rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh hutang, 

termasuk hutang lancar dengan seluruh 

ekuitas, dan juga digunakan untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan, dengan kata lain rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap jumlah 

modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan 

hutang (Kasmir, 2014:157). 

 

Hubungan Size Perusahaan terhadap 

Yield to Maturity Sukuk Ijarah 
Size perusahaan merupakan aspek dasar 

yang sangat dicermati dalam suatu 

keputusan untuk melakukan investasi, 

maka semakin mudah untuk mengakses 

informasi, dengan kata lain adanya 

kemungkinan perusahaan untuk 

memperoleh dana lebih besar daripada 

perusahaan yang hanya memiliki informasi 

yang tergolong lebih sedikit (Marietta dan 

Sampurno, 2013:2). Perusahaan yang 

memiliki total aset yang besar, maka 

perusahaan tersebut akan menawarkan 

yield obligasi yang rendah atau kecil, 

karena perusahaan besar memiliki risiko 

yang kecil dibandingkan dengan 

perusahaan kecil yang memiliki risiko yang 

besar dengan menawarkan yield  yang besar 

untuk menarik para investor. Hal ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Melati (2013) bahwa terdapat 

pengaruh negatif signifikan antara ukuran 

perusahaan terhadap yield obligasi 

korporasi. 

 

Hubungan Jangka Waktu Jatuh Tempo 

Obligasi  terhadap Yield to Maturity 

Sukuk Ijarah 
Jangka waktu jatuh tempo obligasi 

merupakan lamanya waktu untuk 

pembelian kembali obligasi dan 

diterbitkannya obligasi sampai jatuh tempo 

obligasi. Setiap obligasi mempunyai masa 

jatuh tempo atau berakhirnya masa 

pinjaman (maturity), secara umum masa 

jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun. Namun 

ada juga yang memiliki masa jatuh tempo 1 

tahun hingga 10 tahun, semakin pendek 

jangka waktu obligasi maka akan semakin 

diminati oleh investor, karena risiko yang 

akan diperoleh semakin kecil (Sapto 

Rahardjo, 2003).  Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Indarsih 
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(2013), bahwa jatuh tempo obligasi 

berpengaruh positif terhadap yield obligasi, 

disebabkan karena semakin panjang jangka 

waktu obligasi, maka risiko obligasi akan 

semakin tinggi, sehingga para investor akan 

mengisyaratkan yield yang tinggi. 

 

Hubungan Debt to Equity Ratio terhadap 

Yield to Maturity Sukuk Ijarah 
Debt to Equity Ratio merupakan rasio utang 

terhadap modal atau rasio yang 

menggambarkan sampai sejauh mana 

modal pemilik dapat menutupi utang-

utangnya kepada pihak luar, semakin kecil 

rasio ini maka akan semakin baik. Para 

analis dan investor sering menggunakan 

rasio ini untuk melihat seberapa besar 

hutang perusahaan bila dibandingkan 

dengan ekuitas perusahaan (Harahap, 

2013:303). Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hapsari 

(2013) bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh positif terhadap yield obligasi, 

karena  semakin besar risiko, maka investor 

akan meminta yield yang semakin tinggi. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh 

Oktavian (2015) menyatakan bahwa debt to 

equity ratio tidak memiliki pengaruh 

terhadap yield to maturity, karena 

perusahaan yang memiliki ukuran lebih 

besar atau kegiatan bisnis yang 

membutuhkan capital expenditure yang 

lebih besar, cenderung perusahaan 

membutuhkan pembiayaan utang yang 

lebih tinggi. 

 

Hubungan Tingkat Inflasi terhadap 

Yield to Maturity Sukuk Ijarah 
Inflasi merupakan sebagai suatu proses 

kenaikan harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari 

satu periode ke periode lainnya dan berbeda 

di setiap negara (Sukirno, 2010:14). Inflasi 

yang terus-menerus meningkat akan 

mengakibatkan para investor akan  

memgharapkan yield yang lebih tinggi. Jadi 

arah hubungan antara inflasi dengan yield 

adalah positif, ketika inflasi naik sehingga 

nilai mata uang di masyarakat tinggi pula 

(Pratiwi, 2013). Kerangka pemikiran yang 

mendasari pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 2, berdasarkan kerangka 

pemikiran maka dapat dibuat suatu 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Size perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap yield to maturity obligasi syariah 

ijarah 

H2 : Jangka waktu jatuh tempo obligasi 

berpengaruh signifikan terhadap yield to 

maturity obligasi syariah ijarah 

H3 : Debt to equity ratio  berpengaruh 

signifikan terhadap yield to maturity 

obligasi syariah ijarah 

H4 : Tingkat inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap yield to maturity obligasi syariah 

ijarah 

Gambar 2 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Metode penelitian perlu dilakukan dalam 

menentukan arah penelitian, terutama 

berkaitan dengan sumber data yang 

digunakan dan analisis yang dilakukan. Hal 

ini dimaksudkan agar proses penelitian 

dapat mengarah pada permasalahan yang 

ingin diteliti secara tepat. Maka Penelitian 

ini termasuk penelitian kuantitatif yang 

menekankan pada pengujian teori-teori 

yang telah ditetapkan dengan menggunakan 

pengukuran data penelitian berupa angka-

angka dan analisis statistik (Sugiyono, 

2010:13) 

Berdasarkan tujuan penelitian, 

penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kausalitas, dimana penelitian kausalitas 

berfungsi untuk menganalisis pengaruh 

antara variabel satu dengan variabel 

lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh size perusahaan, 

jangka waktu jatuh tempo obligasi, debt to 
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equity ratio, dan tingkat inflasi terhadap 

yield to maturity obligasi syariah (sukuk) 

ijarah. 

Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup 

penelitian, yaitu pada variabel penelitian 

yang digunakan diantaranya size 

perusahaan, jangka waktu jatuh tempo 

obligasi, debt to equity ratio, dan tingkat 

inflasi. Penelitian ini menggunakan sampel 

data laporan keuangan pada perusahaan 

yang menerbitkan obligasi syariah ijarah 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2009-2015. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel independen (X) merupakan 

variabel yang mempengaruhi terhadap 

variabel lain untuk menentukan hubungan 

antara fenomena yang diobservasi. Variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu, size 

perusahaan, jangka waktu jatuh tempo 

obligasi, debt to equity ratio dan tingkat 

inflasi. 

X1 : Size perusahaan 

X2 : Jangka waktu jatuh tempo 

X3 : Debt to Equity Ratio 

X4 : Tingkat inflasi 

Variabel dependen (Y) merupakan variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

yaitu, yield to maturity obligasi syariah 

(sukuk) ijarah. 

 

Size  Perusahaan  

Size perusahaan merupakan aset yang 

meliputi biaya-biaya yanga dapat 

diperkirakan akan memberikan manfaat 

ekonomi dimasa yang akan mendatang 

(Hery, 2015:68). Size perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan logaritma 

natural ( ) dari total asset. 

Size = Ln Total Aset 

 

Jangka Waktu Jatuh Tempo Obligasi 

Jangka waktu jatuh tempo obligasi 

merupakan lamanya waktu untuk 

pembelian kembali obligasi dan 

diterbitkannya obligasi sampai jatuh tempo 

obligasi. Setiap obligasi mempunyai masa 

jatuh tempo atau berakhirnya masa 

pinjaman (maturity), secara umum masa 

jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun. Namun 

ada juga yang memiliki masa jatuh tempo 1 

tahun hingga 10 tahun, semakin pendek 

jangka waktu obligasi maka akan semakin 

diminati oleh investor, karena risiko yang 

akan diperoleh semakin kecil (Sapto 

Rahardjo, 2003). Jatuh tempo obligasi akan 

diukur menggunakan logaritma natural 

jatuh tempo. 

Ln = Jtempo 

 

Debt to equity ratio  
Debt to equity ratio digunakan untuk 

menilai hutang dengan ekuitas, rasio ini 

dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh hutang, termasuk hutang lancar 

dengan seluruh ekuitas, dan juga rasio ini 

digunakan untuk mengetahui jumlah dana 

yang disediakan peminjam (kreditor) 

dengan pemilik perusahaan. Dengan kata 

lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui 

setiap jumlah modal sendiri yang dijadikan 

untuk jaminan hutang (Kasmir, 2014:157). 

Rumus yang digunakan untuk mengukur 

rasio debt to equity ratio sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio=   Total Hutang 

    Total Ekuitas 

 

Inflasi 

Inflasi merupakan kecenderungan 

terjadinya peningkatan harga produk-

produk secara keseluruhan sehingga terjadi 

penurunan daya beli uang. Tingkat inflasi 

yang tinggi biasanya dikaitkan dengan 

kondisi ekonomi terlalu panas 

(overheated), artinya kondisi ekonomi 

mengalami permintaan atas produk yang 

melebihi kapasitas penawaran produknya, 

sehingga harga-harga akan cenderung 

mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu 

tinggi juga akan menyebabkan penurunan 

daya beli uang (purchasing power of 

money). Selain itu inflasi juga dapat 

mengurangi tingkat pendapatan riil yang 

diperoleh oleh para investor (Tandelilin, 

2010:342). Indikator yang digunakan untuk 
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mengukur tingkat inflasi adalah Indeks 

Harga Konsumen (IHK) atau Consumer 

Price Indeks (Fahmi, 2015:63). Perubahan 

IHK dari waktu ke waktu menunjukkan 

pergerakan harga dari barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh masyarakat. 

 

Inflasi = IHKn – IHKn-1 x 100% 

IHKn-1 

 

Yield To Maturity 
Yield to maturity dapat diartikan sebagai 

tingkat return majemuk yang akan diterima 

oleh investor jika membeli obligasi pada 

harga pasar saat ini dan menahan obligasi 

tersebut hingga jatuh tempo. Yield to 

maturity tersebut merupakan ukuran yield 

yang banyak digunakan karena yield 

tersebut mencerminkan return dengan 

tingkat bunga majemuk yang diharapkan 

investor. Yield to maturity yang seringkali 

digunakan yaitu YTM approximation atau 

pendekatan nilai YTM (Tandelilin, 

2010:259). 

YTM aproximation  =    

C1 +  PP – P 

             n      x100%  

    PP + P 

      2 

 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

adalah seluruh emiten yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini perusahaan 

yang menerbitkan sukuk ijarah pada 

periode 2009-2015, sedangkan untuk 

metode  pengambilan sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan metode 

puposive sampling, metode ini merupakan  

penentuan sampel dengan beberapa 

kriteria yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013:81). Kriteria 

yang digunakan dalam pengambilan 

sampel diantaranya: (1) Perusahaan yang 

menerbitkan obligasi syariah ijarah yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (2) 

Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan lengkap yang telah 

dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia 

selama periode pengamatan. 

 

ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Uji analisis deskriptif bertujuan untuk 

memperoleh gambaran atau deskripsi 

suatu data, sampel atau variabel yang 

ditransformasikan dalam tabulasi data. 

Analisis statistik deskriptif akan 

memberikan gambaran mengenai  

variabel-variabel pada penelitian ini, yaitu 

variabel yield to maturity, size 

perusahaan, jangka waktu jatuh tempo 

obligasi, debt to equity ratio, dan tingkat 

inflasi mengenai nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean) dan 

standar deviasi.  

Berdasarkan Tabel 1, maka hasil 

dari uji statistik deskripitf secara 

keseluruhan selama periode pengamatan 

yaitu nilai minimum dari variabel size, 

jtempo, DER dan INF masing-masing 

sebesar 26,51; 0,00; 0,93 dan 2,78. Nilai 

maximum variabel size, jtempo, DER dan 

INF masing-masing sebesar 34,02; 2,64; 

3,47 dan 8,38. Nilai Rata-rata size sebesar 

31,2954 dengan nilai standar deviasi 

sebesar 1,74702 dimana nilai mean lebih 

besar dari nilai standar deviasi (31,2954 > 

1,74702), sehingga penyebaran data 

dikatakan cukup baik. Nilai Rata-rata 

jtempo 1,6310 dengan nilai standar 

deviasi 0,56834 dimana nilai mean lebih 

besar dari nilai standar deviasi (1,6310 > 

0,56834) sehingga penyebaran data 

dikatakan cukup baik. Nilai Rata-rata 

DER sebesar 2,3368 dengan nilai standar 

deviasi sebesar 0,84251 dimana nilai 

mean lebih besar dari nilai standar deviasi 

(23368 > 0,84251) sehingga dapat 

dikatakan penyebaran data dikatakan 

cukup baik. Nilai rata-rata INF sebesar 

4,7951 dengan nilai standar deviasi 

sebesar 2,30786 dimana nilai mean lebih 

besar dari nilai standar deviasi (4,7951 > 

2,30786) sehingga dapat dikatakan 

penyebaran data dikatakan cukup baik. 
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Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik digunakan untuk 

mendapatkan hasil terbaik, sebelum 

melakukan uji hipotesis (Ghozali, 

2011:105). Tujuan pemenuhan uji asumsi 

klasik agar variabel bebas sebagai 

estimator atas variabel terikat tidak bias. 

Uji ini terdiri uji normalitas, uji 

multikolineritas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

Uji Normalitas  

Berdasarkan hasil uji menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 

bahwa nilai asymp. Sig. sebesar 0.497. Hal 

ini berarti bahwa data telah terdistribusi 

normal, karena  asymp. Sig. 0,497 > 0,05. 

 

Uji Multikolineritas 
Hasil pengujian dengan melihat nilai VIF 

(Variance Inflation Factors). Nilai VIF 

dari keempat variabel tidak ada di atas 10 

dan nilai tolerance masih di bawah 0,10 

dapat disimpulkan tidak terdapat 

multikolineritas diantara keempat variabel 

bebas. 

 

Uji Autokorelasi 

Hasil pengujian menggunakan Durbin-

Watson, bahwa nilai Durbin-Watson 

sebesar 2,175 nilai ini dibandingkan 

dengan nilai tabel DW dengan 

menggunakan nilai signifkansi 5%,  k=4 

dan n = 41, didapat nilai dU= 1,66028 dan 

dL= 1,29584, 4-dU (4–1,72048= 

2,27952), yang artinya nilai Durbin-

Watson 2,157 terletak diantara dU= 

1,66028 dan 4-dU = 2,27952 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

Sumber: Hasil olahan SPSS 21.00 for windows

Uji Hipotesis 

Analisis data menggunakan regresi, 

dengan bantuan SPSS 21.00 for windows, 

maka persamaan regresi sebagai berikut: 

YTMOSI = 17,336 – 0,122 Size + 1,218 

Jtempo – 0,976 DER – 0,403 INF + ɛ 

 

Uji F (Uji Simultan) 

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa 

hasil tingkat signifikansi sebesar 0,000 

atau < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat diambil keputusan bahwa 

model yang diuji adalalah model yang fit 

serta menunjukkan bahwa variabel size 

perusahaan (X1), jangka waktu jatuh 

tempo obligasi (X2), debt to equity ratio 

(X3) dan tingkat inflasi (X4) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap yield sukuk ijarah (Y). 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa 

nilai adjusted R Square sebesar 0,043 

(4,3%). Hal ini bahwa nilai 4,3% variasi 

dalam variabel yield to maturity sukuk 

ijarah dijelaskan oleh variabel size 

perusahaan, jangka waktu jatuh tempo 

obligasi, debt to equity ratio dan tingkat 

inflasi, sedangkan sisanya sebesar 95,7% 

dipengaruhi variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Size 41 26,51 34,02 31,2954 1,74702 

Jtempo 41 ,00 2,64 1,6310 ,56834 

DER 41 ,93 3,47 2,3368 ,84251 

INF 41 2,78 8,38 4,7951 2,30786 

YTMSI 41 8,00 17,00 11,3868 2,37418 

Valid N (listwise) 41     
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Uji t (Uji Parsial) 

Hipotesis pertama berdasarkan hasil 

pengujian statistik menggunakan uji t 

untuk variabel size perusahaan sebesar 

0,059 > 0,05 maka nilai tersebut 

menunjukkan bahwa variabel size 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

yield to maturity sukuk ijarah. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Budhi Artha Surya (2011) 

dan Isnaini Desnitasari (2013) yang 

menunjukkan bahwa size perusahaan 

berpengaruh terhadap yield to maturity 

sukuk ijarah. Diasumsikan, karena 

investor yang memiliki kategori suka 

risiko (risk taker) akan menanamkan 

modalnya pada obligasi yang dijual atau 

diterbitkan oleh perusahaan yang berskala 

kecil, karena perusahaan yang berskala 

kecil akan menawarkan yield yang besar 

tetapi juga memiliki risiko yang besar 

pula, sedangkan untuk investor yang 

mempunyai kategori tidak suka risiko 

(risk averter), sebaiknya menanamkan 

modalnya pada obligasi yang dijual atau 

diterbitkan oleh perusahaan yang berskala 

besar dengan yield yang lebih rendah 

tetapi memiliki tingkat keamanan yang 

lebih besar serta risiko yang dimiliki lebih 

kecil. Oleh karena itu, size perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap yield to 

maturity sukuk ijarah karena investor 

tidak perlu mempertimbangkan informasi 

mengenai size perusahaan yang terdapat 

pada laporan keuangan perusahaan 

penerbit obligasi untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

  Tabel 2 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 100,360 4 25,090 7,220 ,000b 

Residual 125,110 36 3,475   

Total 225,470 40    

a. Dependent Variable: YTMSI 

b.  Predictors: (Constant), SIZE, JTEMPO, DER, INF 

Sumber: Hasil olahan SPSS 21.00 for Windows 

Tabel 3 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,391a ,153 ,043 ,11876 

a. Predictors: (Constant), SIZE, JTEMPO, DER, INF 

b. Dependent Variable: YTMSI 

Sumber: Hasil olahan SPSS 21.00 for Windows 
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Hipotesis kedua berdasarkan hasil 

pengujian stastistik menggunakan uji t 

untuk variabel jangka waktu jatuh tempo 

obligasi memiliki nilai sebesar 0,030 < 

0,05 maka untuk variabel jangka waktu 

jatuh tempo obligasi berpengaruh yield to 

maturity sukuk ijarah. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nanik Indarsih (2013) bahwa jangka 

waktu jatuh tempo obligasi (maturitas) 

berpengaruh terhadap berpengaruh yield 

to maturity sukuk ditolak. Diasumsikan 

bahwa, investor akan melakukan investasi 

apabila issuer menawarkan yield yang 

tinggi dari yield rata-rata surat berharga 

yang berjangka waktu lebih singkat. 

Sehingga, semakin panjang jangka waktu 

jatuh tempo obligasi maka akan semakin 

besar pula ketidakpastian yang harus 

dihadapi oleh investor dan memiliki risiko 

obligasi yang semakin tinggi pula, dan 

investor akan mengisyaratkan yield to 

maturity sukuk ijarah yang semakin besar. 

Namun semakin pendek jangka waktu 

obligasi akan semakin diminati atau dibeli 

oleh para investor karena dianggap 

memiliki tingkat risiko yang semakin kecil 

atau tingkat keamanan yang tinggi, maka 

akan menyebabkan yield to maturity 

sukuk ijarah yang akan diterima semakin 

rendah. 

Hipotesis ketiga berdasarkan hasil 

pengujian stastistik menggunakan uji t 

untuk variabel debt to equity ratio 

memiliki nilai sebesar 0,011 < 0,05 maka 

untuk variabel debt to equity ratio 

berpengaruh yield to maturity sukuk 

ijarah. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Budhi 

Artha Surya (2011) dan Rizka Ayu 

Hapsari (2013) bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh terhadap yield to maturity 

sukuk ditolak. Diasumsikan bahwa, 

dengan hasil debt to equity ratio 

berpengaruh negatif dan siginifikan 

terhadap yield to maturity sukuk ijarah. 

Ketika debt to equity ratio semakin tinggi 

maka yield to maturity sukuk ijarah yang 

akan diterima oleh pihak investor akan 

semakin rendah. Semakin besar tingkat 

hutang perusahaan maka semakin besar 

pula laba yang akan dimiliki oleh 

perusahaan yang akan digunakan untuk 

menutupi kewajiban-kewajibannya 

terhadap pihak kreditur. Sehingga sebagai 

konsekuensinya terhadap adanya 

peningkatan hutang maka perusahaan 

yang menerbitkan obligasi akan 

memberikan tingkat yield to maturity 

sukuk ijarah yang rendah, karena laba 

yang akan dimiliki digunakan untuk 

menutupi hutang yang besar yang dimiliki 

oleh perusahaan.  

Hipotesis keempat berdasarkan hasil 

pengujian stastistik menggunakan uji t 

untuk variabel tingkat inflasi memiliki 

nilai sebesar 0,004 < 0,05 maka untuk 

variabel tingkat inflasi berpengaruh yield 

to maturity sukuk ijarah. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian yang 

Tabel 4 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17,336 1,881  9,216 ,000 

SIZE -,122 ,063 -,265 -1,949 ,059 

JTEMPO 1,218 ,539 ,291 2,257 ,030 

DER -,976 ,363 -,346 -2,689 ,011 

INF -,403 ,131 -,392 -3,070 ,004 

a. Dependent Variable: YTMSI 

Sumber: Hasil olahan SPSS 21.00 for Windows 
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dilakukan oleh Wahyu Pratiwi (2013) dan  

Ni Wayan (2015) bahwa tingkat inflasi 

berpengaruh terhadap yield to maturity 

sukuk ditolak. Peningkatan atau 

penurunan prosentase inflasi akan 

mempengaruhi besar yield to maturity 

sukuk ijarah yang akan diterima. Inflasi 

yang terus meningkat akan mengakibatkan 

investor memgharapkan yield yang lebih 

tinggi. Faktor-faktor makro ekonomi 

secara empiris telah terbukti mempunyai 

pengaruh terhadap perkembangan 

investasi di beberapa negara (Tandelilin, 

2010:343). Teori tersebut mendukung 

hasil penetian ini bahwa faktor eksternal 

yaitu inflasi berpengaruh terhadap yield to 

maturity sukuk ijarah, karena ketika 

inflasi naik maka nilai mata uang di 

masyarakat tinggi pula. 

  

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

DAN KETERBATASAN 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menguji apakah size perusahaan, 

jangka waktu jatuh tempo obligasi, debt to 

equity ratio dan tingkat inflasi berpengaruh 

terhadap yield to maturity sukuk ijarah 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Pada peneltitan ini populasi 

yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh 

perusahaan yang menerbitkan sukuk ijarah 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2009–2015. Sampel yang 

digunakan oleh peneliti setelah 

dilakukannya purposive sampling terdapat 

13 perusahaan dengan 41 obligasi syariah 

ijarah. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

regresi, bahwa variabel-variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya 

mampu menjelaskan besarnya variasi 

dalam variabel terikat sebesar 4,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 95,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini.  

Berdasarkan dari hasil statistik 

dengan menggunakan uji F, bahwa variabel 

size perusahaa, jangka waktu jatuh tempo 

obligasi, debt to equity ratio dan tingkat 

inflasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap yield to maturity sukuk ijarah. 

Sedangkan hasil statistik dengan 

menggunakan uji t bahwa size perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap yield 

to maturity sukuk ijarah, sedangkan untuk 

variabel jangka waktu jatuh tempo obligasi, 

debt to equity ratio dan tingkat inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap yield to 

maturity sukuk ijarah. 

Dari hasil analisis dan kesimpulan 

yang telah dijelaskan, maka penelitian ini 

terdapat beberapa keterbatasan yaitu Hasil 

Adjusted R Square  dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai sebesar 0,043 atau 4,3% 

yang sisanya sebesar 95,7% dijelaskan oleh 

variabel lain yang dimasuk dalam model 

penelitian, sehingga masih banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi yield to maturity 

sukuk ijarah. Untuk variabel jangka waktu 

jatuh tempo obligasi sebaiknya tidak perlu 

menggunakan Ln (Logaritma Natural), 

karena satuan yang digunakan yaitu satuan 

tahun sehingga ketika di Ln akan muncul 

nilai 0,00 untuk obligasi yang mempunyai 

jangka waktu hanya satu tahun, kecuali jika 

jangka waktu dirubah menjadi satuan bulan 

maka masih dapat dipertimbangkan untuk 

penggunaan Ln. Untuk variabel inflasi 

sebaiknya dilakukan regresi  pada setiap 

perusahaan terhadap  

 

variabel dependen, agar hasil tingkat inflasi 

yang dimasukkan tidak disamaratakan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Asrori, Wahyu Pratiwi 2014. “Faktor – 

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Sewa Sukuk”. Accounting Analysis 

Journal (3)(2)(2014). FE-UNNES 

Bhojraj, Sanjeev & Sengupta, P 2003. 

“Effect of Corporate Governance on 

Bond Ratings and Yields The Role 

of Institusional Investor and Outside 

Directors”. The Journal Of 

Business, Vol.76, No.3 (July). Pp. 

455-457 

Brigham, Eugene F, dan Joel F. Houston. 

2011. Dasar-dasar Manajemen 

Keuangan. Edisi 11. Jakarta: 

Salemba Empat 



 

12 

 

Desnitasari, Isnaini 2013., “Pengaruh 

Tingkat Suku Bunga, Peringkat 

Obligasi, Ukuran Perusahaan, dan 

Debt to Equity Ratio terhadap Yield 

To Maturity Obligasi Korporasi 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2010-2012”. Jurnal 

Telkom University 

DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 

32/DSN-MUI/IX/2002 “Peraturan 

Penerbitan Obligasi Syariah” 

DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 

33/DSN-MUI/IX/2002 “Penerbitan 

Obligasi Syariah Mudharabah” 

DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 

40/DSN-MUI/X/2003 “Pasar 

Modal dan Pedoman Umum 

Penerapan Prinsip Syariah di 

Bidang Pasar Modal” 

DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 

41/DSN-MUI/III/2004 “Penerbitan 

Obligasi Syariah Akad Ijarah” 

Eduardus Tandelilin. 2010. Analisis 

Investasi dan Manajemen 

Portofolio. Edisi Pertama, Cetakan 

Kedua. Yogyakarta: BPFE 

Graham, John R. dan Smart Scott B. 2012. 

Introduction to Corporate Finance. 

Unitetd States of America: South-

Western Cengage Learning 

Hapsari, Riska Ayu 2013. “Kajian Yield to 

Manurity Obligasi Pada Perusahaan 

Korporasi”. Accounting Analysis 

Journal 1(3)(2013). FE-UNNES 

Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan 

Pendekatan Rasio Keuangan. 

Yogyakarta: CAPS (Center for 

Academic Publishing Services) 

Homes, James C. Van dan John M. 

Wachowicz, Jr. 2012. Prinsip-

prinsip Manajemen Keuangan. 

Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers 

Imam Ghazali. 2011. Aplikasi Analisis 

Multivariate Dengan Program 

SPSS. Cetakan Ke-5 Semarang: 

Badan Penerbit Diponegoro 

Indarsari, Ninik 2013. “Pengaruh Tingkat 

Suku Bunga SBI, Rating, Likuiditas 

dan Manuritas terhadap Yield to 

Manurity Obligasi”. Jurnal Ilmu 

Manajamen, Vol. 1 No. 1 Januari  

Irham Fahmi. 2012. Pengantar Pasar 

Modal:Panduan bagi para 

Akademisi dan Praktisi Bisnis 

dalam Memahami Pasar Modal 

Indonesia. Bandung: Alfabeta  

___________, 2014. Manajemen 

Keuangan Perusahaan dan Pasar 

Modal. Jakarta: Mitra Wacana 

Media 

____________, 2015. Manajemen 

Investasi. Edisi 2. Jakarta: Salemba 

Empat 

Jogiyanto Hartono. 2014. Teori Portofolio 

dan Analisis Investasi. yogyakarta: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Gadjah Mada 

Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga 

Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. 

Jakarta: PT Raja Grafindo 

Kautsar Riza Salman. 2012. Akuntansi 

Perbankan Syariah Berbasis PSAK 

Syariah. Padang: Akademia 

Permata 

Latumerissa, Julius. R. 2011. Bank dan 

Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: 

Salemba Empat 

Mahfudi dan Putri Negina K 2012., “The 

Impact of Corporate Governance on 

Public Company Bond Rating and 

Yield: a Case of Indonesia”. Journal 

of Banking and Finance, Vol. 8, 

No.6, Pp.89-99 

Melati, Arum 2013. “Faktor – Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Sewa 

Sukuk Ijarah”. Accounting Analysis 

Journal AAJ 2 (3) (2013). FE-

UNNES 

Moechdie, Abi Hurairah dan Haryajid 

Ramelan. 2012. Gerbang Pintar 

Pasar Modal. Edisi 1. Jakarta : PT 

Capital Bridge Advisor 

Nazarudin Abdul Wahid. 2010. SUKUK: 

Memahami & Membedah Obligasi 

pada Perbankan Syariah. Cetakan 

1. Yogyakarta: AR-Ruzz Media 

Oktavian, Haryetti, dan Sjahruddin 2015. 

“Pengaruh Tingkat Inflasi, Debt to 

Equity Ratio, Likuiditas Obligasi 

dan Rating Obligasi Terhadap Yield 



 

13 

 

Obligasi Korporasi yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia 2009-

2012”. JOM FEKON VoL.2 No. 1 

Februari 2015 

Pohan, Hotman Tohir 2011. “Sukuk In 

Indonesia, a Case Study Issuance of 

Corporate Sukuk in Capital Market 

Indonesia”. Islamic Economic and 

Finance Trisakti International 

Business School Jakarta 

Rizal Yaya, Martawireja dan Abdurahim. 

2014. Akuntansi Perbankan Syariah 

Teori dan Praktik Kontemporer. 

Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 

Rusydiana, Aam. 2012. Analisis 

Penguraian Masalah Pengembangan 

Sukuk Korporasi di Indonesia 

Pendekatan Metode ANP (analytic 

Network Process). Online: 

www.konsultananp.blogspot.com 

(diakses pada tanggal 25 April 

2016) 

Sadono Sukirno. 2010. Makroekonomi. 

Teori Pengantar. Edisi Ketiga. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  

Safari, M. Ariff, M., Mohamad, S. 2014. 

Sukuk Securities New Ways Debt 

Contracting. Singapore:John Wiley 

& Sons Singapore Pte Ltd. 

Samuelson, Paul A. dan William D. 

Nordhaus, 2004. Ilmu 

Makroekonomi. Edisi Ketujuhbelas. 

Jakarta: PT. Media Global Edukasi 

Sari, Ni Wayan Linda Nalurita dan Nyoman 

Abundanti 2015., “Variabel-

Variabel yang Mempengaruhi Yield 

Obligasi Pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4 

No. 11 

Scott, R. W. 2012. Financial Acoounting 

Theory. Sixth Edition. Canada: 

Pearson Prentice Hall 

Sofyan Safri Harahap. 2013. Analisis Kritis 

atas Laporan Keuangan. Cetakan 

Kesebelas. Jakarta : Rajawali Pers 

Sri Nurhayati dan Wasilah. 2008. Akuntansi 

syariah di Indonesia. Jakarta: 

Salemba Empat 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta 

Surya, Budhi Arta dan Nasher, Teguh 

Gunawan. 2011. “Analisis 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, 

Exchange Rate, Ukuran 

Perusahaan, Debt to Equity Ratio 

dan Bond Rating Terhadap Yield 

Obligasi Korporasi di Indonesia”. 

Jurnal Manajemen Teknologi. Vol. 

10 No. 2 

Taufik Hidayat. 2011. Pintar Investasi 

Syariah. Jakarta: Mediakita 

 

Yuliana, Indah 2010., “Pengaruh Kinerja 

Keuangan Perusahaan Terhadap 

Penetapan Tingkat Sewa Obligasi 

Syariah Ijarah di Indonesia”. Jurnal 

Malang UIN Maliki. 

www.aaoifi.com diakses pada tanggal 16 

April  2016 

www.bps.go.id diakses pada tanggal 25 

November 2016 

www.ibpa.com diakses pada tanggal 22 

November 2016 

www.idx.co.id diakses pada tanggal 17 

Oktober 2016 

www.ksei.co.id diakses pada tanggal 25 

April 2016 

www.ojk.go.id diakses pada tanggal 16 

April 2016 

www.sahamok.com diakses pada tanggal 

19 April 2016 

 

http://www.konsultananp.blogspot.com/
http://www.aaoifi.com/
http://www.bps.go.id/
http://www.ibpa.com/
http://www.idx.co.id/
http://www.ksei.co.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.sahamok.com/

	ABSTRACT
	The purpose of this study  to determine the effect of Firm Size, Maturity Date Bonds, Debt to Equity Ratio and Inflation Againts Yield to Maturity Ijarah Islamic Bonds (Sukuk) ijarah. Sampling using purposive sampling is the selection of the sample wi...
	Hubungan Size Perusahaan terhadap Yield to Maturity Sukuk Ijarah
	Hubungan Tingkat Inflasi terhadap Yield to Maturity Sukuk Ijarah
	Batasan Penelitian
	Size  Perusahaan
	Jangka Waktu Jatuh Tempo Obligasi
	Jangka waktu jatuh tempo obligasi merupakan lamanya waktu untuk pembelian kembali obligasi dan diterbitkannya obligasi sampai jatuh tempo obligasi. Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman (maturity), secara umum masa ...
	Debt to equity ratio





