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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data 

panel dari 25 perusahaan keuangan yang dievaluasi PEFINDO pada tahun 2016 

hingga 2019, dapatdiambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian variabel Leverage menggunakan proksi dengan Debt To Assets 

Ratio (DAR) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap 

Peringkat Obligasi Perusahaan Keuangan pada periode 2016 sampai 2019. Jika 

DAR mengalami kenaikan atau penurunan tidak akan memengaruhi Peringkat 

Obligasi. Maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. 

b. Hasil pengujian pada variabel Rasio Aktivitas menggunakan proksi Total Assets 

Turnover (TAT) menunjukkan hasil adanya pengaruh negatif signifikan 

terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan Keuangan pada periode 2016 hingga 

2019. Jika TAT meningkat maka Peringkat Obligasi akan turun dan sebaliknya. 

Maka hipotesis penelitian ini terbukti. 

c. Berdasarkan pengujian pada variabel Nilai Pasar menggunakan proksi Market 

To Book Value (MBV) diperoleh hasil adanya pengaruh negatif signifikan 

terhadap Peringkat Obligasi Perusahaan Keuangan pada periode 2016 sampai 

2019. Artinya, jika MBV meningkat maka Peringkat Obligasi akan turun dan 

sebaliknya. Maka hipotesis dalam penelitian ini terbukti. 

 

5.2. Saran 

Sebelumnya telah diuraikan hasil dan keterbatasan penelitian, selanjutnya 

untuk menambah referensi, berikut terdapat beberapa saran yaitu: 

a. Aspek Teoritis 

 Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel di luar penelitian 

ini yang dapat memengaruhi peringkat obligasi seperti variabel selain rasio 

keuangan  agar hasil yang didapat menjadi lebih bervariatif. Disarankan pula 

menambah pengambilan sampel dari
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populasi agar dapat menggambarkan secara jelas kondisi populasi tersebut, 

yaitu tidak hanya mengambil sampel dari Perusahaan Keuangan namun juga 

Perusahaan Non Keuangan yang diperingkat oleh PEFINDO. Selain itu, dapat 

dilakukan penambahan periode penelitian agar prediksi Peringkat Obligasi 

menjadi lebih baik. 

 

b. Aspek Praktis 

1. Bagi Emiten 

Bagi pihak emiten, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan memprediksi 

peringkat obligasi agar dapat mengambil keputusan terkait dengan 

penerbitan obligasi secara tepat, serta diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan 

guna memprediksi peringkat obligasi,  sehingga investor dapat 

mempertimbangkan keputusan investasi dan memilih jenis perusahaan yang 

ingin diinvestasikan guna memaksimalkan return dan meminimalisir risiko. 

  


