BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan adanya perbedaan Kinerja
Keuanagn Sebelum Dan Setelah Menerbitkan Obligasi Syariah pada perusahaan
korporasi yang mengeluarkan sukuk yang terdaftar di BEI pada periode 2010
sampai 2015. Penelitian ini menggunakan 11 sampel perusahaan korporasi yang
mengeluarkan sukuk. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Statistik
Desktiptif, dan Uji beda Paired Sample test dengan alat analisis yang digunakan
adalah SPSS versi 20 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini
Menunjukkan bahwa Tidak terdapat perbedaan Rasio Profitabilitas, Rasio
Aktivitas, Leverage, Rasio Likuiditas dan rasio Pasar sebelum dan setelah
menerbitkan obligasi syariah.

5.2

Saran

1. Saran bagi Manajemen Perusahaan
Sebelum menerbitkan obligasi syariah, perusahaan sebaiknya melihat kondisi
internal dan ekternalnya. Baik dari sruktur modal perusahaan hingga kondisi
kondisi perekonomian nasional. Hal ini didasarkan atas hasil penelitian yang tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum menerbitkan
dengan setelah menerbitkan obligasi syariah. Sehingga keputusan perusahaan
dalam menerbitkan obligasi syariah akan menjadi tepat untuk kondisi yang ada
pada perusahaan tersebut.
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya
a.

Periode penelitian yang digunakan tidak hanya 4 tahun sehingga

menghasilkan informasi yang lebih mendukung penelitian sebelumnya.
b.

Dapat mengembangkan dan menambah variabel lain yang dapat

mempengaruhi obligasi syariah seperti: ukuran perusahaan, karakteristik
perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan lain-lain.

3. Saran bagi Investor
Bagi para investor, penelitian ini menujukkan penanaman modal dalam instrumen
obligasi konvensional maupun obligasi syariah akan memberikan gain yang tidak
berbeda secara signifikan karena return yang diperoleh perusahaan setelah
menerbitkan obligasi syariah tidak berbeda secara seinifikan dengan periode
sebelum menerbitkan, namun sebaiknya tetap berhati-hati dalam memutuskan
kebijakan investasinya

5.3

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan dengan
menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang menerbitkan harga saham
berdasarkan rasio-rasio keuangan. Namun, ada banyak faktor lain yang dapat
digunakan untuk menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan misalnya faktorfaktor non ekonomi seperti sumber daya perusahaan, faktor teknologi dan budaya
yang ada dalam perusahaan. Kinerja Keuanagan yang di proyeksikan dalam rasiorasio keuangan pada penelitian ini sebatas memberikan gambaran kinerja
keuangan perusahaan dan faktor ekonomi.

