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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

  Leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

dikarenakan beberapa perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 

pinjaman untuk melakukan ekspansi, menambah produk baru, 

melakukan investasi, membuka pabrik baru sehingga mampu 

memperoleh profit yang lebih besar dari pada pinjamanya yang dapat 

digunakan perusahaan untuk membayar kewajibanya. 

2. Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi 

  Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Hal ini berarti semakin tinggi rasio likuiditas 

semakin baik pula peringkat obligasi perusahaan. 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi 

  Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Hal ini disebabkan proporsi penggunaan laba tidak 

digunakan dalam arus kas pendanaan atau pembayaran obligasi 

melainkan untuk membayar dividen yang nominalnya lebih besar 
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sehingga mengakibatkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

4. Umur obligasi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

  Umur obligasi tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Hal ini berarti panjang pendek umur obligasi tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal ini disebabkan adanya 

faktor lain yaitu dana pelunasan. Di dalam penelitian ini likuiditas  

perusahaan  sangat baik. 

5. Leverage, likuiditas, profitabilitas dan umur obligasi berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi  

  Leverage, likuiditas, profitabilitas dan umur obligasi secara 

simultan berpengaruh terhadap  peringkat  obligasi.  Hal  ini  

dikarenakan  keempat  komponen  tersebut secara bersama-sama 

mempengaruhi   peringakat   obligasi   perusahaan,   hal   ini   

dikarenakan leverage, likuiditas, profitabilitas dan umur

 obligasi memiliki peranan dalam meningkatkan peringkat obligasi 

perusahaan. 

5.2 Saran 

Sesuai hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan disarankan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kinerja keuangannya, dengan meningkatnya kinerja keuangan 
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perusahaan akan dapat meningkatkan rating obligasinya, rating obligasi 

yang baik akan memiliki daya jual yang tinggi. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan kategori 

perusahaan lain sebagai penelitian dan tidak hanya obligasi yang 

sektor perusahaan manufaktur melainkan seluruh obligasi yang  di  

peringkat  oleh  perusahaan  pemeringkat  sehingga  hasilnya  dapat  

digunakan sebagai pembanding dan dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi selanjutnya. 

 


