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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan utang perusahaan perusahaan barang konsumsi dan perusahaan 

dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014, 

maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kebijakan utang perusahaan yang menunjukkan bahwa H1 ditolak, maka 

kepemilikan manajerial tidak bisa dijadikan sebagai prediksi kebijakan utang 

perusahaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014. 

2. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kebijakan utang perusahaanyang menunjukkan bahwa H2 ditolak,maka 

kepemilikan institusional tidak bisa dijadikan sebagai prediksi kebijakan utang 

perusahaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014. 
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3. Kebijakan dividen memiliki positif pengaruh tidaksignifikan terhadap kebijakan 

utang perusahaan yang menunjukkan bahwa H3 ditolak, maka kebijakan dividen 

tidak bisa dijadikan sebagai prediksi kebijakan utang pada perusahaan barang 

konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2010-2014. 

4. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan utang 

perusahaan yang menunjukkan bahwa H4 ditolak, maka profitabilitas bisa 

dijadikan sebagai prediksi kebijakan utang pada perusahaan barang konsumsi 

dan perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2010-2014. 

5. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

utang perusahaan yang menunjukkan bahwa H5 diterima, maka ukuran 

perusahaan tidak bisa dijadikan sebagai prediksi kebijakan utang pada 

perusahaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014. 

6. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap 

kebijakan utang perusahaan. 

7. Hasil koefisien determinan dalam penelitian ini memperoleh nilai adjusted R2 

sebesar 18.3% dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, 
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kepemilikan institusional, kebijakan dividen, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan mampu menjelaskan keragaman dari variabel kebijakan utang, 

sedangkan sisanya sebesar 81.7%dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model persamaan.  

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Sebaiknya bagi manajemen perusahaan memperhatikan variabel profitabilitas 

dan ukuran perusahaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan 

utang sebelum mengambil keputusan pendanaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya yang  akan melakukan penelitian  dengan  

topik yang  sama menambahkan variabel-variabel lainnya yang dimungkinkan 

berpengaruh terhadap kebijakan utang perusahaan seperti struktur aktiva, free 

cash flow, pertumbuhan perusahaan dan lain-lain karena adjusted R square 

sebesar 18.3% dan sisa nya 81.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model persamaan. 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini hanya mengambil rentang waktu penelitian selama 5 tahun yaitu 

dari tahun 2010-2014. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu 

kepemilikan independen, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

3. Penelitian ini menggunakan perusahaan barang konsumsi dan perusahaan dasar 

dan kimia di Bursa Efek Indonesia, diharapkan untuk menambah atau 

mengganti dengan perusahaan lain yang lebih luas untuk melihat pengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan utang. 
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