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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Leverage, Likuiditas 

dan Profitabilitas terhadap Peringkat Obligasi. Penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan uji signifikansi, Leverage berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Peringkat Obligasi. Tinggi rendahnya leverage yang 

diproksikan melalui debt equity ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Tidak semua perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi akan mengalami gagal bayar karena apabila 

perusahaan tersebut mampu mengelola dana yang dipinjamnya dengan 

baik dan benar maka perusahaan tersebut dapat menghasilkan profit. 

b. Berdasarkan uji signifikansi, Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 

Peringkat Obligasi. Tinggi rendahnya likuiditas diproksikan melalui 

current ratio berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal 

tersebut berarti bahwa dengan perusahaan yang memiliki likuiditas yang 

tinggi cenderung memiliki peringkat obligasi yang baik. 

c. Berdasarkan uji signifikansi, Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Peringkat Obligasi. Tinggi rendahnya profitabilitas yang 

diproksikan melalui return on asset tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Hal ini berdampak terhadap penilaian 

peringkat obligasi yang ditetapkan oleh PEFINDO dimana tingginya 

ROA belum tentu mempengaruhi tinggi rendahnya peringkat obligasi 

.yang didapatkan. 

d. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R Square), angka Adusted R 

Square adalah sebesar 0,176. Hal tersebut berarti bahwa Leverage, 

Likuiditas dan Profitabilitas mampu menjelaskan variasi Peringkat 
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Obligasi sebanyak 7.7%. Sementara itu, sisanya sebesar 92.3% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan dan 

diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih 

mendalam mengenai pengaruh Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas 

terhadap Peringkat Obligasi, agar menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi. Selain itu, dapat juga bagi peneliti 

selanjutnya menambah periode penelitian, sehingga dengan ditambahnya 

periode penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

peringkat obligasi. 

b. Secara Praktis 

Bagi Perusahaan 

Peringkat obligasi merupakan salah satu pedoman yang digunakan 

investor dalam berinvestasi obligasi. oleh sebab itu, perusahaan perlu 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peringkat obligasi 

suatu perusahaan. Perusahaan dapat berkontribusi dengan memberikan 

informasi laporan keuangan secara lengkap dan informasi penting lainnya 

terkait dengan perusahaan. 
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