
 
 

 53   
 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBASATASAN PENELITIAN 

A. KESIMPULAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti secara 

empiris mengenai kepemilikan manajerial,kepemilikan institusional, kebijakan 

devoden, profitabilitas terhadaap kebijakan hutang. Bedasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan menejerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Hal ini dikarenakan persentase kepemilikan menejerial pada 

penelitian kali ini rendah sehingga menejer kurang berperan dalam 

pangambilan keputusan hutang.  

2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Hal ini dikarenakan adanya efek berupa kontro yamg dilakukan oleh 

instansi lain sehingga akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih 

optimal terhadap kinerja manajemen.  

3. Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Hal ini dikarenakan pembagian dividen yang seharusnya bisa di jadikan laba 

di tahan oleh perusahaan dan dapat dijadikan sebagai modal oleh perusahaan 

sehingga mengurani penggunaan hutang.  

4. Profitablitas yang semakin tinggi akan menurunkan hutang perusahaan, hal 

ini menandakan bahwa ketika profitabilitas semakin tinggi pula dana tersedia 

yang dapat digunakan untuk pendanaan perusahaan. Laba yang 
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tinggi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi sebagian besar 

kebutuhannya dari laba tersebut.  

B. SARAN 

Bedasarkan hasil analisis dan pembahaan, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Manajer hendaknya bekerja sesuai standar operasional perusahaan 

tanpa praktik manipulasi laba agar tidak merugikan pihak-pihak terkait, 

seperti investor. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebaiknya untuk penelitian yang akan datang agar menggunakan 

jenis perusahaan lain diluar perusahaan manufaktur dan memperpanjang 

periode penelitian. 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Penelitian ini hanya mengambil rentang waktu penelitian selama 5 tahun 

yaitudari tahun 2014-2018. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu 

kepemilikan menejerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

dividen,profitabilitas. 

3. Penelitian ini menggunakan perusahaan barang konsumsi dan perusahaan 

dasardan kimia di Bursa Efek Indonesia, diharapkan untuk menambah atau 
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mengganti dengan perusahaan lain yang lebih luas untuk melihat pengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan utang. 

  


