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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh 

leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi 

pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia Tahun 2012-2019, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil hipotesis pertama dapat diketahui bahwa secara 

parsial variabel leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap peringkat obligasi pada 

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang terdaftar dibursa efek 

Indonesia Tahun 2012-2019. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu 

rasio leverage tinggi akan cenderung memiliki kemampuan yang 

rendah dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi rasio leverage, 

maka semakin rendah peringkat obligasi perusahaan dan begitu 

sebaliknya. 

2. Berdasarkan hasil hipotesis kedua dapat diketahui bahwa secara parsial 

variabel profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap peringkat obligasi pada 

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang terdaftar dibursa efek 

Indonesia Tahun 2012-2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 
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perusahaan memiliki profit tinggi, hal tersebut tidak serta merta bahwa 

peringkat obligasi akan secara signifikan menjadi lebih tinggi. 

3. Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa secara parsial 

variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan LN (Total Assets) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peringkat obligasi pada PT 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang terdaftar dibursa efek 

Indonesia Tahun 2012-2019. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin 

besar ukuran perusahaan, semakin tinggi peringkat yang diberikan, 

karena para investor akan memberikan kepercayaan yang tinggi 

terhadap perusahaan tersebut ketika memiliki ukuran besar dan 

sebaliknya. 

4. Berdasarkan hasil hipotesis keempat dapat diketahui bahwa secara 

simultan variabel leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peringkat obligasi pada PT 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang terdaftar dibursa efek 

Indonesia Tahun 2012-2019. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan supaya nantinya bisa bermanfaat bagi pihak yang 

bersangkutan dalam penelitian ini. Saran yang dapat disampaian yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Bagi Instansi (PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk) 

Bagi perusahaan atau instansi yang menerbitkan obligasi, sudah 

seharusnya ada peningkatan untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan supaya nantinya bisa berdampak terhadap meningkatnya 

peringkat obligasi yang didapatkan. Keberlangsungan hidup sebuah 

perusahaan juga tergantung dari cara kerja atau efisiensi 

manajemennya. Semakin tinggi peringkat obligasi akan meningkatkan 

kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan tersebut dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya. Tingginya peringkat obligasi yang 

didapat, suatu perusahaan akan lebih mudah dalam memperoleh modal 

eksternal untuk kepentingan ekspansi usaha. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi terkait penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus untuk 

dijadikannya acuan penelitian yang akan datang. Adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya 

bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini 

juga diharapkan mampu memberikan gambaran betapa pentingnya 

melakukan suatu investasi untuk masa yang akan datang. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan 

penelitian ini dengan cara menggali faktor-faktor lain yang relevan 

dengan peringkat obligasi seperti faktor akuntansi dan non akuntansi, 



133 

 

 

memperluas obyek yang akan digunakan sebagai sampel penelitian, 

menambah interval waktu pengamatan yang berbeda dan lebih panjang 

supaya mampu memberikan gambaran yang lebih luas. 

 

 

 

 

 


