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BAB V  

PENUTUP 
 

 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh profitabilitas, 

Total Asset, Aliran Kas Operasi, likuiditas dan leverage terhadap peringkat obligasi 

padaperusahaan non keuangan tahun 2011-2015.  

Berdasarkan Analisis data Bab IV peneliti mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Secara simultan Sig : 0,000 < 0,05 ( H0 di tolak). Paling sedikit terdapat satu 

variabel bebas (Total Asset, Aliran Kas Operasi, LIkuiditas, Profitabilitas atau 

leverage ) yang mempengaruhi Peringkat Obligasi.  

2. Secara parsial Total Asset dan Aliran Kas Operasi memiliki pegaaruh terhadap 

Peringkat Obligasi, sedangkan Profitabilitas, Likuiditas dan leverage tidak 

terdapat pengaruh, berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 

ROA: Pvalue = 0,0 71 > 0,05 : Ho diterima ( Tidak Terdapat Pengaruh) 

Total asset: Pvalue = 0, 000 <  0,05 : Ho ditolak (Terdapat Pengaruh) 

AKO: Pvalue = 0, 012 < 0,05 : Ho ditolak (Terdapat Pengaruh) 

Likuiditas: Pvalue = 0, 850 > 0,05 : Ho diterima (Tidak Terdapat Pengaruh) 

Leverage: Pvalue = 0, 784 > 0,05 : Ho diterima (Tidak Terdapat Pengaruh) 
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3. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi Ganda menunjukkan besarnya 

angka dari koefisien korelasi adalah 0,743 yang dapat diartikan bahwa 

korelasi memiliki keeratan kuat .nilai  Adjusted R Square pada penelitian ini 

diperoleh sebesar 0,510 atau 51%, hal ini dapat diartikan bahwa kelima 

variabel independen yaitu profitabilitas, total asset, aliran kas operasi, 

likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi sebesar 51% 

sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh faktor lain seperti umur, jaminan, 

dan laba di tahan  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Pada penelitian ini keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel yang mempengaruhi Peringkat Obligasi 

dari variabel profitabilitas, Total Asset, Aliran Kas Operasi, likuiditas dan 

leverage. Perlu diteliti lebih lanjut variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

Peringkat Obligasi. 

2. Penelitian ini hanya mempergunakan data laporan keuangan yang  telah di 

auditan pada akhir tahun dimana kemungkinan lembaga pemeringkat 

menggunakan laporan keuangan terbaru seperti laporan keuangan triwulan 

sebagai dasar penilaian peringkat obligasi.  
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5.3. Implikasi Penelitian  

1. Implikasi teoritis  

Dalam penelitian ini sudah banyak teori yang membahas mengenai peringkat 

obligasi disarankan penelitian selanjutnya mendapatkan lebih banyak lagi 

tentang teori kebijakan deviden. 

2. Implikasi Manajerial  

Investor dapat melihat perusahaan mana yang mampu atau tidak membagikan 

kupon atau bunga dan investor dapat jeli memilih perusahaan yang akan 

diinvestasikan supaya investor dapat mendapatkan bunga atau kupon dengan 

memperhatikan Total Asset dan Aliran Kas Operasi perusahaan.  

3. Implikasi Metodologi 

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dari 

www.idx.co.id, www.Pefindo.co.id dan Artikel Ilmiah. Diharapkan pada 

penelitian selanjutnya menambahkan sumber memperolehan data yang lebih, 

agar data yang didapat lebih banyak.  

5.4. Saran  

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non keuangan dan tidak 

mengkhususkan pada industri tertentu sesuai dengan penggolongan industri 

yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemungkinan setiap sektor industri 

memiliki karakter usaha dan perilaku yang berbeda. Dimungkinkan untuk 

http://www.idx.co.id/
http://www.pefindo.co.id/


114 
 

Universitas Kristen Maranatha 

 

 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dikhususkan pada industry 

tertentu.  

2. Penelitian ini hanya mempergunakan data laporan keuangan yang  telah di 

auditan pada akhir tahun dimana kemungkinan lembaga pemeringkat 

menggunakan laporan keuangan terbaru seperti laporan keuangan triwulan 

sebagai dasar penilaian peringkat obligasi. Untuk penelitian selanjutnya di 

sarankan mempergunakan laporan keuangaan terbaru dari perusahaan penerbit 

obligasi  

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Total Asset dan Aliran Kas Operasi 

mempengaruhi Peringkat Obligasi. Perusahaan sebaiknya dapat meningkatlan 

ukuran perusahaan dan kas operasi perusahaan sehingga dapat membeikan 

bunga atau kupon kepada investor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


