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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu dapat mengetahui pengaruhnya regresi 

dari leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan 

profitabilitas terhadap peringkat obligasi. Penelitian dilakukan 41 perusahaan 

yang mendaftar di BEI dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya 

dari tahun 2011-2016. Berikut di bawah ini adalah kesimpulannya: 

1. Variabel leverage mempunyai pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis peneliti dan 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri (2015), 

Widowati (2013), Surya (2014), Wardani (2014), Murcia (2014), dan 

Barrell (2014). 

2. Variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 

peneliti dan sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Pinandhita (2016), Surya (2014), Mahfudhoh (2014), Anand (2016), Hung 

(2013), Al-khawaldeh (2013), Zhu (2013), dan Banerjee (2013). 

3. Variabel likuiditas mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti 

dan sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widowati 

(2013), Sunarjanto (2013), Spica (2007), Anand (2016), Hung (2013), dan 

Banerjee (2013). 
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4. Variabel pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil ini tidak cocok 

dengan hipotesis peneliti dan cocok dengan peneliti sebelumnya yaitu 

Widiastuti (2016), Saputri (2016), Mahfudhoh (2014), dan Sari (2012). 

5. Variabel profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil ini cocok dengan hipotesis 

peneliti dan cocok dengan peneliti sebelumnya yaitu Sri (2015), Rosa 

(2016), Putu (2016), Amalia (2013), Henny (2016), Widowati (2013), 

Sunarjanto (2013), Rusfika (2015), Arifman (2013), Asih (2016), Dwiyoga 

(2017), Hung (2013), dan Hovikimian (2011). 

 

5.2 Keterbatasan 

Pada penelitian ini terdapat juga keterbatasan-keterbatasannya yaitu: 

1. Pada peneliti ini hanya mengambil 5 variabel independen keuangan, yaitu 

leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan 

profitabilitas. 

2. Pada peneliti ini tidak mengambil variabel independen non keuangan yang 

juga termasuk variabel yang bisa digunakan untuk menganalis 

mempengaruhi peringkat obligasi, seperti umur obligasi, reputasi auditor, 

jaminan, dan produktivitas. 

3. Jumlah perusahaan yang memiliki obligasi dari Bursa Efek Indonesia masih 

sangat minim yaitu hanya sebanyak 97 perusahaan dari 525 perusahaan. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi ini adalah bahan yang dijadikan pertimbangan untuk di 

tambahkan oleh peneliti selanjutnya. Berikut rekomendasi yang diberikan: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel keuangan yang lain 

selain leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

pertumbuhan aset untuk dapat mengembangkan penelitian ini.  

2. Penelitian seterusnya bisa tambahkan variabel non-keuangan seperti 

maturity, reputasi auditor, dan secure. Jadi bisa menggunakan variabel 

keuangan beserta non-keuangan untuk dapat mengembangkan penelitan 

sebelumnya. 

3. Perusahaan bisa jadiin hasil penelitian sebagai informasi atau saran tentang 

faktor-faktor yang dapat pengaruhi bond ratings, seperti variabel leverage, 

ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas. 

4. Investor dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan analisa atau 

panduan dalam melakukan investasi di instrumen obligasi, dan investor 

dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang bisa pengaruhi bond ratings. 
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