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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa secara simultan Debt To Total 

Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Asset 

(ROA) berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 

Keuangan yang terdaftar di BEI 2013-2017. 

2. Dari hasil pengujian secara parsial variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

dan Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan Keuangan yang terdaftar di BEI 2013-2017, sehingga Ho 

ditolak. Sedangkan variabel Debt To Total Asset Ratio (DAR) tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada perusahaan Keuangan yang 

terdaftar di BEI 2013-2017.  

3. Dari ketiga variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap peringkat 

obligasi adalah Return On Asset (ROA), sehingga hipotesis yang telah 

dibangun terbukti kebenarannya.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran-saran yang dapat 

diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan: 

1. Bagi perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

diharapkan dapat mengelola penggunaan hutang dengan baik, dapat 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga laba/profit lebih 

optimal dan dapat menarik para investor agar dapat menaikkan peringkat 

obligasi perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah populasi yang akan 

dijadikan sampel sehingga tidak hanya perusahaan keuangan tetapi 

perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan peringkat obligasi 

selain dari yang ditetapkan oleh PT. PEFINDO, karena peringkat yang 

ditetapkan oleh PT. PEFINDO mayoritas termasuk Investment Grade. 

4. Bagi pemakai laporan keuangan dan bagi investor atau calon investor 

hendaknya tidak mengandalkan Debt To Total Asset Ratio (DAR), Debt to 

Equity Ratio (DER) dan Return On Asset (ROA) saja dalam mengambil 

keputusan, namun juga menambahkan variabel selain dari likuiditas, 

solvabilitas dan profitabilitas misalnya Cash Ratio, Net Profit Margin, 

Return On Asset, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, jaminan 

perusahaan dll.  

 

 


