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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas, 

rasio likuiditas, rasio leverage, dan size perusahaan terhadap peringkat obligasi 

secara parsial dan simultan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu perusahaan keuangan go public yang menerbitkan obligasi dan diperingkat 

oleh PT PEFINDO pada bulan April 2011, April 2012 dan April 2013, serta 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2010 hingga 2012 secara berturut-

turut. Perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 15 perusahaan, dan banyaknya observasi dalam penelitian ini 

berdasarkan jumlah perusahaan dan lama periode selama 3 tahun yaitu sebesar 45. 

Hasil uji normalitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel 

yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal. Hasil uji 

asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model regresi yang 

digunakan dalam penelitian telah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik. Hasil 

uji koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 88% 

dan menyatakan bahwa model regresi mampu variasi variabel dependen sebesar 

75,2% yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square. Kesimpulan dari hasil 

pengujian signifikansi parsial dan simultan adalah sebagai berikut. 

1. Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return On  Assets tidak memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi atau Ha1 ditolak. Hal 
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ini ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi untuk variabel Return On Assets 

sebesar 0,135 dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 

sebesar 0,180. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Satoto (2011) yang menunjukkan bahwa rasio profitabilitas 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peringkat obligasi. Namun, 

hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Yuliana et al. (2011)  yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi perusahaan keuangan yang 

terdaftar di BEI. 

2. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap peringkat obligasi atau Ha2 diterima. Hal ini 

ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi untuk variabel Current Ratio 

sebesar 0,215 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yaitu 

sebesar 0,036. Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian yang dilakukan 

oleh Magreta dan Nurmayanti (2009) yang menunjukkan menunjukkan 

variabel likuiditas tidak berpengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi 

seluruh perusahaan yang terdaftar di PT PEFINDO. Penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian Hadianto dan Wijaya (2010) yang 

menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kemungkinan 

penentuan peringkat  obligasi. 

3. Rasio leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio tidak memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi atau Ha3 ditolak. Hal 

ini ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi untuk variabel Debt to Equity 

Pengaruh Profitabilitas..., Rindaldy, FB UMN, 2014



73 
 

Ratio sebesar -0.024 dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, 

yaitu sebesar 0,817. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Magreta dan 

Nurmayanti (2009) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

dalam memprediksi peringkat obligasi seluruh perusahaan. Sama halnya 

dengan dengan penelitian Yuliana et al. (2011) menunjukkan leverage tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI. 

4. Size perusahaan yang diproksikan dengan Total Assets memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap peringkat obligasi atau Ha4 diterima. Hal ini 

ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi untuk variabel Total Assets sebesar 

0,966 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 

0,000. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Yuliana et al. (2011) yang menunjukkan bahwa size perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi perusahaan 

keuangan yang terdaftar di BEI. Hal ini bertentangan dengan Hadianto dan 

Wijaya (2010) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kemungkinan penentuan peringkat obligasi. 

 

5.2  Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:s 

1. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya memiliki 

rentang waktu 3 tahun yaitu tahun 2010 hingga 2012.  
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2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan faktor 

akuntansi internal perusahaan (Return on Assets, Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, dan Total Assets). 

 

5.3  Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang diajukan 

untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Memperluas sampel penelitian dengan memperpanjang rentan waktu 

penelitian. 

2. Menambahkan variabel-variabel independen baru yang merupakan faktor 

rasio keuangan perbankan seperti Quick Ratio, Investing Policy Ratio, Loan 

to Deposit Ratio, Assets to Loan Ratio, Liquidity Risk, Credit Risk Ratio, dan 

Capital Adequacy Ratio. 
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