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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh regresi dari utang, 

ukuran, harga, likuiditas, profitabilitas, pendapatan, aset berwujud, utang bebas 

pajak terhadap peringkat obligasi. Penelitian dilakukan 22 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan PEFINDO. Perusahaan yang diteliti mulai 

dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Utang memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap peringkat 

obligasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan Karampatsat et al. (2012), Pu 

et al. (2011), Chou dan Cheng (2012), Liu dan Wang (2012), Kisgen (2009), 

dan Kisgen (2006) tetapi hasil dari uji likehood tidak konsisten dengan 

peneliti Luo dan Chen (2013), Banerjee, Hung, dan Meng (2013) Aman dan 

Nguyen (2013), Hwang et al. (2008), Chikkolwa (2008) dan Skaife (2005 

2. Ukuran perusahaan memiliki berpengaruh yang signifikan positif terhadap 

peringkat obligasi. Hasil uji likehood ini konsisten dengan hasil penelitian 

Banerjee et al. (2013), Aman dan Nguyen (2013), Pu et al. (2011), Kaya 

(2011), Liu dan Wang (2011), Hwang et al. (2008), Chikolwa (2008), 

Heyman et al. (2008),  Poon (2007), Kisgen (2006), dan Almat dan Rijken 

(2006). Hasil ini tidak konsisten dengan Hovikimian et al. (2011). 

3. Harga saham memiliki berpengaruh yang signifikan positif terhadap 

peringkat obligasi. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Banerjee et al. 
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(2013), Aman dan Nguyen (2013), Pu et al. (2011), Kaya (2011), Liu dan 

Wang (2011), Hwang et al. (2008), Chikolwa (2008), Heyman et al. (2008),  

Poon (2007), Kisgen (2006), dan Almat dan Rijken (2006). Hasil ini tidak 

konsisten dengan peneliti Nordon dan Weber (2004). 

4. Likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap peringkat 

obligasi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Tian et al. (2012), Hess dan 

Immenklotter (2012), Karampatsas et al. (2012) dan Qiu dan Yu (2011). 

Hasil ini juga tidak konsisten dengan hasil penelitian Banerjee et al. (2013), 

Hajek dan Michalak (2013), Pu et al. (2011) dan Hwang et al. (2008). 

5. Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap peringkat 

obligasi. Hasil ini konsisten dengan Banerjee et al. (2013), Hajek dan 

Michalak (2013) , Aman dan Nguyen (2013), Tian et al. (2012), Hess 

(2012), Kim et al. (2011), Hovakimian et al. (2009), Kisgen (2009), Kaya 

(2011), Hwang et al. (2008), Chikolwa (2008), dan Kisgen (2006). Hasil ini 

tidak konsisten dengan Hovikimian et al. (2011). 

6. Pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap peringkat 

obligasi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Banerjee et al. (2013), 

Borensztein et al. (2013), Hajek dan Michalak (2013) , Wang et al. (2012) 

dan Kim et al. (2011). 

7. Aset berwujud memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap peringkat 

obligasi. . Hasil ini konsisten dengan penelitian Banerjee et al. (2013), 

Borensztein et al. (2013), Hajek dan Michalak (2013) , Wang et al. (2012) 
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dan Kim et al. (2011). Hasil ini tidak konsisten dengan Hovikimian et al. 

(2011). 

8. Utang bebas pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitan 

Novitasari (2013) dan Ayers et al. (2010). Hasil ini juga tidak konsisten 

dengan Novitasari (2013), Banerjee et al. (2013),  dan Kisgen (2006). 

 

5.2 Keterbatasan 

Hasil penelitian ini juga mendapatkan beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 110 observasi 

(22 perusahaan). 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 8 variabel independen yaitu hutang, 

ukuran perusahaan, harga saham, likuiditas, profitabilitas, pendapatan, aset 

berwujud, utang bebas pajak. 

 

5.2 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang diberikan untuk penelitian selanjutnya antara 

lain: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel perusahaan 

yang lebih banyak. Hal ini disarankan agar hasil penelitian yang diperoleh 

lebih akurat dalam mencerminkan analisis pengaruh hutang, ukuran, harga, 

likuiditas, profitabilitas, pendapatan, aset berwujud, utang bebas pajak 

terhadap peringkat obligasi  
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2. Dapat menggunakan variabel independen lain yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap peringkat obligasi. 

3. Penelitian selanjutnya seharusnya menambah periode observasi sehingga 

dapat memperoleh lebih banyak data yang akan diuji untuk memperoleh 

hasil yang lebih maksimal.  

4. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan dengan meningkatkan utang, 

ukuran perusahaan, harga saham, likuiditas, profitabilitas, pendapatan dan 

aset berwujud dapat meningkatkan peringkat obligasi perusahaan. Penelitian 

ini dapat membantu para perusahaan untuk lebih memperhatikan variabel 

yang diuji penulis jika perusahaan ingin menerbitkan obligasi. 
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