
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis  dan keterkaitan antara faktor di dalam perusahaan 

(internal) maupun di luar perusahaaan (eksternal) dalam mempengaruhi perubahan yield dalam 

suatu obligasi di suatu perusahaan baik itu milik pemerintah dan milik korporasi.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, sehingga peneliti harus 

menguji terlebih dahulu data tersebut menggunakan prosedur statistika di dalam data panel. 

 Di dalam pengujian hausman test mengidentifikasi bahwa pendekatan random effect 

adalah pengujian pendekatan yang cocok pada observasi penelitian ini 

Secara parsial, varibel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu yield 

spread jika dilihat dari model random effect di pengujian hauman test yaitu hampir semua 

variabel independen berpengaruh terhadap yield spread yang meliputi: CDS,  kurs, inflasi, 

,maturitas, profitabilitas dan likuiditas kecuali variabel suku bunga bank dan IHSG. 

Menurut teori, apabila observasi cocok menggunakan model hausman test maka dapat 

dikatakan pendekatan yang cocok diambil adalah random effect sehingga pada observasi ini tidak 

diperlukan uji asumsi klasik karena pada RE sudah berestimasi general least square (GLS) yang 

artinya memiliki kemampuan untuk menetralisir akibat pelanggaran asumsi heterokedasitas dan 

juga tidak kehilangan sifat unbiased dan konsistensi dari model estimasi OLS.  

 

 

B. Pembatasan Penelitian 

       Keterbatasan peneliti dalam meneliti Yield spread  pada obligasi korporasi yaitu pada 

berikut ini: 
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a) Rentang waktu yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dari tahun 2012 hingga 2019 

untuk obligasi pemerintah dan obligasi korporasi.  

b) Masing – masing data  dari data sampel menggunakan data tahunan. 

c) Penelitian ini menggunakan data dari obligasi Pemerintah seperti SUN (Surat Utang 

Negara) sebagai dasar penentu yield obligasi kemudian dibandingkan dengan obligasi 

korporasi . 

d) Penelitian ini menggunakan variable mikro perusahaan seperti maturity obligasi, 

profitabilitas, likuiditas, beserta variable makro seperti Tingkat suku bunga, inflasi, Credit 

Default Swap (CDS) perubahan kurs, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).  

e) Proxy yang digunakan untuk variabel profitabilitas adalah ROE dan untuk likuiditas di 

proxikan dengan current ratio 

 

C. Saran Penelitian 

a) Untuk Stakeholder, penelitian ini mampu membantu menjadikan tambahan informasi 

bagi para pelaku stakeholder dalam mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan 

serta mampu untuk dijadikan tambahan informasi bagi pemerintah dalam mengambil 

kebijakan regulasi dalam bidang keuangan instrument obligasi yang masih jarang untuk 

diteliti. 

b) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel independen seperti 

menambahkan peringkat perusahaan obligasi dan memperpanjang rentang waktu yang 

dilakukan peneliti seperti 10 tahun penelitian. 

 


