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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris 

mengenai pengaruh pada variabel independen yaitu solvabilitas, profitabilitas, 

likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap variabel dependen yaitu 

peringkat obligasi dengan tahun penelitian dari tahun 2015 – 2017. Maka 

berdasarkan hasil uji regresi berganda penelitian ini dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Solvabilitas dengan menggunakan proksi debt to equity ratio tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi. 

2. Profitabilitas dengan menggunakan proksi return on.equity memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi. 

3. Likuiditas dengan menggunakan proksi rasio lancar memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap peringkat obligasi. 

4. Pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan proksi kenaikan penjualan 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat onligasi. 
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B. Implikasi 

       Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas dana yang 

diinvestasikan oleh investor merupakan salah satu faktor pergerakan peringkat 

obligasi, untuk mendapatkan peringkat obligasi yang baik, perlunya 

peningkatan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba yang lebih besar. 

Namun ketika perusahaan mengalami penurunan perolehan laba maka 

perusahaan perlu melakukan efisiensi pada kegiatan perusahaan untuk 

mengurangi pengurangan laba tersebut. 

       Kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya 

merupakan faktor pergerakan peringkat obligasi selanjutnya, untuk 

mendapatkan peringkat obligasi yang baik, hutang jangka pendek yang dimiliki 

oleh perusahaan harus lebih sedikit atau lebih kecil dari aset lancar yang 

dimiliki perusahaan. Upaya ini dapat dijalankan dengan manajemen 

perusahaan yang baik, kontrol terhadap pembayaran hutang yang dimiliki 

perusahaan memiliki peran dalam pergerakan peringkat obligasi. 

C. Saran 

       Peneliti berharap penelitian ini akan dapat menginspirasi penelitian 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan peringkat 

obligasi. Terdapat saran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian 

mengenai peringkat obligasi, diantaranya ialah: 

1. Investor yang ingin berinvestasi peringkat obligasi dapat dijadikan sebagai 

acuan atau landasan dalam memilih obigasi yang baik dan memiliki resiko 
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yang rendah, selain peringkat obligasi profitabilitas dan likuiditas juga dapat 

menjadi acuan untuk berinvestasi obligasi. Peringkat obligasi dapat dilihat 

dari lembaga pemeringkat seperti Pefindo, profitabilitas dan likuiditas dapat 

dilihat melalui laporan tahunan perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel untuk 

penelitian agar pengujian yang dilakukan dapat mendekati nilai yang lebih 

akurat. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahakan variabel 

independen lain selain rasio keuangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


