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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari  ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur obligasi berpengaruh secara parsial 

maupun secara simultan terhadap peringkat obligasi  pada perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat PT.Pefindo. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikan diatas 

0,05 yaitu sebesar 0,225, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan  terhadap peringkat obligasi. Hal ini tidak mendukung H1 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

praktik peringkat obligasi. 

2. Secara parsial variabel profitabilitas (ROA) memiliki tingkat signifikan 

sama dengan 0,05 yaitu sebesar 0,052, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap praktik peringkat obligasi. Hal ini 

mendukung H2 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi. 

3. Secara parsial variabel likuiditas memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 

sebesar 0,012 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
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terhadap peingkat obligasi. Hal ini mendukung H3 yang menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

4. Secara parsial variabel leverage (DAR) memiliki tingkat signifikan di 

bawah 0,05 sebesar 0,005 berhasil membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini mendukung H4 yang 

menyatakan bahwa leverage (DAR) berpengaruh negatif terhadap peringkat 

obligasi. 

5. Secara parsial variabel umur obligasi (maturity) memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 sebesar 0,000 dan berhasil membuktikan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini mendukung H5 yang 

menyatakan bahwa umur obligasi(maturity) berpengaruh negatif terhadap 

peringkat obligasi. 

6. Secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

umur obligasi memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,000 dan 

berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan teradap peringkat 

obligasi. Hal ini mendukung H6 yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur obligasi 

berpengaruh terhadap  peringkat obligasi. 

7. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,544 atau 55,4%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 55,4% dari variabel ukuran 

perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur obligasi terhadap 

peringkat obligasi. Sedangkan sisanya 44,6% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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1.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya 3 tahun yakni dari 2013-2015 

dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 16 perusahaan dengan 

sampel obligasi 25 obligasi. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya lima 

variabel dependen saja yakni ukuran perusahaa, profitabilitas, likuiditas, 

leverage, dan umur obligasi. 

3. Penelitian ini pengambilan proksi untuk ukuran perusahaan adalah total 

assets yang tidak berpengaruh pada peringkat obligasi dimana 

kemungkinan lembaga pemeringkat tidak mempergunakan total asset 

dalam penilaian peringkat obligasi tetapi mempergunakan proksi yang 

lain seperti total penjualan. 

 

1.3 Saran 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat 

menguji beberapa variabel atau menambah variabel keuangan dan 
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non keuangan lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap 

tindakan peringkat obligasi ,seperti: pertumbuhan laba, pertumbuhan 

aset, risiko sistematika pasar(beta), jaminan, dan reputasi auditor. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunkan sampel 

perusahaan keuangan dan non keuangan sehingga dengan mengambil 

semua sampel jenis perusahaan yang ada dapat menghasilkan hasil 

penelitian yang lebih baik lagi.  

4. Metode yang digunakan adalah regresi berganda, namun terdapat 

metode lain yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan 

metode regresi logistik (logit). 

5. Untuk penelitian mendatang supaya peringkat obligasi yang 

digunakan tidak hanya yang diterbitkan oleh PT. Pefindo, namun 

dapat menggunakan lembaga pemeringkat lainnya seperti PT. Kasnic 

Credit Rating Indonesia. 

 

 

 

 


