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BAB V   

       PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian yang ada maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel-variabel independen yang 

terdiri dari reputasi auditor, maturitas (umur obligasi), likuiditas, growth 

(pertumbuhan perusahaan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(rating).  

2. Current ratio (likuiditas) tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Hal ini tidak mendukung penelitian Febriani (2011), dan penelitian 

Nugraha (2011) dan Saryadi (2011). 

3. Maturitas (umur obligasi) berpengaruh terhadap peringkat obligasi. bahwa 

suatu obligasi yang mempunyai masa jatuh tempo yang lama akan 

mengakibatkan risiko investasi, sehingga menyebabkan kinerja 

perusahaan menurun. Oleh karena itu obligasi dengan umur jatuh tempo 

yang lebih pendek mempunyai peringkat yang lebih baik dibandingkan 

dengan obligasi dengan umur jatuh tempo yang lama. Penelitian ini 

mendukung penelitian Raharjo (2003). 
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4. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada perusahaan sampel 

dimana perusahaan dengan MBV yang rendah. Jadi pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian dari Sucipta dan Rahyuda (2012). 

5. Reputasi auditor berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian 

ini menudukung penelitian Sanders dan Allen (1994) yang menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor 

KAP big 8 secara statistik berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

6. Produktivitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Menurut 

Yuliana et al (2011) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

aktivitas yang rendah cenderung tidak mampu menghasilkan pendapatan 

dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat aktivitas yang lebih 

tinggi.  

5.2  Saran  

Peneliti mengharapkan saran-saran yang dapat melengkapi penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti berikutnya perlu menambahkan variabel lain yang 

terkait dengan faktor non akuntansi seperti kondisi investasi, tingkat 

keamanan politik dan kebijakan pemerintah yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi. 
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2. Penelitian yang akan datang sebaiknya meneliti pengaruh peringkat 

obligasi dari aspek manajemen dan industry 

3. Pihak manajemen perusahaan penerbit sebaiknya meningkatkan 

kemampuan dan kualitas operasional perusahaan sehingga informasi 

current ratio yang ada pada laporan keuangan perusahaan penerbit 

obligasi benar-benar bermanfaat untuk investor dan agen pemeringkat 

dalam mengambil keputusan investasi dan memberikan peringkat 

obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


