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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris rasio-rasio 

keuangan (likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas) dan mekanisme corporate 

governance (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran komite audit 

dan kepemilikan manajerial) sebagai faktor penentu peringkat obligasi antara perusahaan 

yang obligasinya masuk investment grade (AAA, AA, A dan BBB) dengan perusahaan yang 

obligasinya non-investment grade (BB, B, CCC, dan D). Penelitian ini menggunakan 268 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI dari tahun 2009-2011. 

Hasil penelitian menggunakan model diskriminan dengan two-groups discriminant 

analysis karena variabel dependen penelitian ini berupa dta katerogikal dua grup. Hasilnya 

bahwa hanya rasio likuiditas (Current Ratio), rasio aktivitas (Inventory Turnover), dewan 

komisaris independen dan kepemilikan manajerial yang dapat menjadi variabel pembeda atau 

diskriminator. 

 

5.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut. 

1. Dari sudut pandang teoritis. 

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan diperoleh bukti empiris bahwa rasio 

keuangan (current ratio, inventory turnover) dan non keuangan (dewan komisaris 

independen dan kepemilikan manajerial) dapat menjadi faktor penentu peringkat 

obligasi.  

2. Dari sudut pandang kebijakan. 
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Dengan adanya hasil penelitian, diharapkan PEFINDO sebagai lembaga penerbit 

peringkat obligasi menerbitkan peringkat obligasi secara berkala.   

3. Dari sudut pandang praktik. 

Dengan adanya hasil penelitian, diharapkan para emiten sebaiknya juga berusaha 

untuk menjaga rasio keuangan dan non keuangan karena terbukti beberapa rasio 

keuangan (current ratio, inventory turnover) dan non keuangan (dewan komisaris 

independen dan kepemilikan manajerial) dapat menjadi faktor penentu peringkat 

obligasi.   

 

5.3. Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah:  

1. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan BEI kecuali sektor keuangan yang 

terdaftar di IBMD tahun 2009-2011 berjumlah 113 perusahaan. Untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan sampel dengan tahun yang lebih luas sehingga 

didapat jumlah sampel yang lebih mewakili populasi dan lebih dapat tergeneralisasi. 

2. Untuk memperlengkap hasil penelitian ini, pada penelitian mendatang dapat 

menggunakan proksi lain dalam rasio keuangan dan non keuangan. Penggunaan 

proksi lain ini dimaksudkan agar hasil penelitian tingkat kesehatan keuangan 

perusahaan dapat terwakili dalam beberapa proksi sehingga hasil penelitian lebih 

dapat tergeneralisasi. 

 

 


