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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.3.5 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Variabel debt equity ratio (DER) berpengaruh positif terhadap yield 

to maturity (YTM) obligasi 

b. Variabel return on asset (ROA) berpengaruh positif terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi 

c. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap yield 

to maturity (YTM) obligasi 

d. Variabel kupon obligasi berpengaruh positif terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi 

e. Variabel peringkat obligasi tidak berpengaruh negatif terhadap yield 

to maturity (YTM) obligasi 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat memperoleh implikasi 

sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan, penelitian ini 

mendukung teori pendanaan, teori profitabilitas, dan teori kupon 

obligasi: 
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a Teori pendanaan yaitu perusahaan lebih menyukai untuk 

menerbitkan surat hutang atau obligasi jika dana internal 

perusahaan tidak mencukupi. Hutang perusahaan terdiri dari 

obligasi atau pinjaman lain sehingga pembeli obligasi 

berharap agar uangnya kembali sehingga rasio hutang 

merupakan komponen yang penting. Rasio hutang yang 

diukur dengan debt equity ratio (DER) memiliki pengaruh 

positif terhadap tingkat pengembalian obligasi (yield to 

maturity). 

b Teori rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur laba 

perusahaan. Pengukuran menggunakan rasio return on assets 

(ROA), jika ROA semakin tinggi maka kemampuan 

perusahaan akan semakin tinggi dan pembeli obligasi akan 

lebih memandang perusahaan yang memiliki ROA yang 

tinggi. Jadi hasil analisis sesuai dengan teori rasio 

profitabilitas. 

c Teori kupon obligasi adalah bentuk dari keuntungan investasi 

obligasi, semakin tinggi nilai kupon obligasi maka keuntungan 

yang akan didapatkan oleh pembeli juga akan semakin naik. 

Jadi hasil analisis sesuai dengan teori kupon obligasi. 

2. Implikasi Praktis 

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan, dapat diketahui 

bahwa : 
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a. Variabel atau faktor yang paling berpengaruh terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi adalah dari fundamental perusahaan. 

Dari ketiga variabel fundamental perusahaan hanya satu yang 

ditolak yaitu ukuran perusahaan. Sedangkan variabel obligasi 

korporasi hanya peringkat obligasi yang ditolak hipotesisnya 

yaitu variabel peringkat obligasi. 

b. Investor lebih menyukai informasi fundamental perusahaan 

berupa debt equity ratio (DER), return on asset (ROA), dan dari 

nilai kupon obligasi sebagai faktor yang digunakan untuk melihat 

tingkat yield to maturity (YTM) obligasi. 

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan pada penelitian adalah variabel indpenden pada 

proksi fundamental perusahaan hanya menggunakan debt equity ratio 

(DER) sebagai rasio hutang, return on asset (ROA) sebagai rasio 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Keterbatasan yang lain adalah 

obligasi korporasi yang memiliki rating non-investment grade jumlah 

nya sedikit sehingga jumlahnya tidak sebanding dengan rating 

investment grade 

Saran penelitian selanjutnya dapat menambahkan proksi 

fundamental perusahaan dan mungkin menambahkan variabel sisa 

jatuh tempo obligasi yang mempengaruhi yield to maturity (YTM) 

obligasi. Mencari lebih banyak lagi untuk sampel obligasi yang 

mempunyai rating non-investment grade. 




