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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan pengaruh ukuran perusahaan dan nilai nominal sukuk terhadap imbal hasil 

sukuk pada perusahaan penerbit sukuk korporasi di Indonesia, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ukuran perusahaan secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap 

imbal hasil sukuk pada perusahaan penerbit sukuk korporasi di Indonesia. Hal 

ini dijelaskan pada indikator total aset yang diukur berdasarkan logaritma 

natural (Ln) aset, bahwa indikator total aset memberikan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap imbal hasil sukuk. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa 

semakin tinggi ukuran perusahaan, maka prosentase imbal hasil sukuk akan 

semakin meningkat. Sehingga, ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai 

salah satu bahan pertimbangan bagi investor ketika hendak berinvestasi pada 

sukuk. 

2. Nilai nominal sukuk secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap 

imbal hasil sukuk pada perusahaan penerbit sukuk korporasi di Indonesia. Hal 

ini dijelaskan pada indikator jumlah emisi sukuk, bahwa indikator jumlah 

emisi sukuk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap imbal hasil 

sukuk. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa semakin tinggi nilai nominal sukuk, 
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maka prosentase imbal hasil sukuk akan semakin meningkat. Sehingga, nilai 

nominal sukuk sangat penting dalam mengukur imbal hasil sukuk dan dapat 

dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi investor ketika hendak 

berinvestasi pada sukuk. 

3. Ukuran perusahaan dan nilai nominal sukuk secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap imbal hasil sukuk pada perusahaan penerbit sukuk 

korporasi di Indonesia. Jika ukuran perusahaan dan nilai nominal sukuk 

memberikan pengaruh yang positif, maka akan diikuti pengaruh positif juga 

dari imbal hasil sukuk. Artinya, semakin tinggi nilai ukuran perusahaan dan 

nilai nominal sukuk, maka imbal hasil sukuk juga akan meningkat. Sehingga, 

ukuran perusahaan dan nilai nominal sukuk dapat dijadikan indikasi bagi para 

investor untuk mendapatkan imbal hasil sukuk yang tinggi. 

 

B. Saran 

Untuk penyempurnaan penelitian ini dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, penulis mengajukan sedikit saran mengenai bahasan yang terkait 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi investor untuk lebih 

memperhatikan informasi kondisi perekonomian dalam melakukan investasi pada 

sukuk dengan melihat ukuran perusahaan dan nilai nominal sukuk dari perusahaan 

yang menerbitkan sukuk korporasi, sehingga dapat mempengaruhi imbal hasil 

sukuk yang akan investor dapatkan jika membeli sukuk tersebut. 
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2. Bagi Emiten (Perusahaan Penerbit Sukuk) 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi emiten untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam menerbitkan sukuk korporasi dengan menstabilkan ukuran 

perusahaan dalam menyusun rencana investasi dan pendanaan secara optimal, 

serta nilai nominal sukuk yang akan diterbitkan untuk menarik para investor agar 

berminat untuk bergabung dan membeli sukuk. 

3. Bagi Peneliti yang akan Datang 

Bagi peneliti yang berminat terhadap permasalahan penelitian ini, 

sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya diluar 

variabel penelitian ini, seperti tingkat suku bunga, maturitas (umur sukuk), 

penggunaan mekanisme Good Corporate Governance (GCG), exchange rate 

(nilai tukar), inflasi, PDB, atau dapat mengganti jenis sukuk korporasi menjadi 

sukuk pemerintah, serta perlu dipertimbangkan penambahan periode penelitian 

agar hasilnya dapat mewakili kondisi yang ada dengan menambahkan sampel 

yang lebih besar. 


