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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. . Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukan nilai adjusted R 

Square sebesar 0,503, hal ini berarti bahwa 50,3% variabel kebijakan 

hutang dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, profitabilitas dan struktur aset, sedangkan 

sisanya sebesar 49,7 % dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. 

2. Secara bersama-sama (simultan) variabel independen yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan struktur aset 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai signifikansi F 0,000 <0,05 

3. Variabel kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini ditunjukan dengan nilai 

signifikan t  0,908  > 0,05. 

4. Variabel kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan hutang. Hal ini ditunjukan dengan 

nilai signifikan t 0,210 > 0,05. 
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5. Variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikan t   

0, 408 > 0,05. 

6. Variabel struktur aset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikan t 0,001 < 

0,05. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik 

lagi. 

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel perusahaan kategori 

indeks Sri-Kehati, sampel yang diperoleh sebanyak 10 perusahaan 

sehingga belum dapat mewakili secara keseluruhan. 

2. Dalam penelitian ini penulis menghadapi kendala terbatasnya sampel 

yang memiliki proporsi kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional pada indeks Sri-Kehati. 

3. Pada penelitian ini periode pengamatan terbatas selama tiga tahun 

pengamatan  yaitu periode 2009 sampai dengan periode 2011 pada Bursa 

Efek Indonesia Katergori Indeks Sri-Kehati. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:.  

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah  sampel 

penelitian. 

2.  Pada penelitian ini beberapa variabel tidak terbukti sebaiknya pada 

penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain misal, pembayaran 

deviden, arus kas, dan tingkat suku bunga. 

3. Penelitian yang akan datang sebaiknya memperluas penelitian dengan 

cara memperpanjang periode penelitian. 

 


