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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 73 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Arus kas bebas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini belum dapat 

membuktikan teori Pecking Order, yang menyatakan perusahaan mengutamakan sumber-

sumber pendanaan yang berasal dari internal dan memilih sumber pendanaan eksternal 

sebagai pilihan terakhir. Karena semakin tinggi tingkat ketersediaan arus kas bebas maka 

semakin tinggi pula tingkat pendanaan hutang di suatu perusahaan. 

2. Kepemilikan blockholder berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Hal ini 

membuktikan bahwa apabila kepemilikan blockholder ditingkatkan maka tindakan manajer 

dalam menggunakan hutang dapat diawasi secara maksimal oleh pemegang saham publik 

dan biaya keagenan dapat berkurang. Dengan demikian kepemilikan blockholder dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencegah perilaku boros yang dilakukan oleh pihak 

manajemen, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan untuk menggunakan pendanaan 

dari eksternal yang berupa hutang. 

3. CEO turnover tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hal ini belum membuktikan 

bahwa pergantian CEO dapat mempengaruhi perubahan keputusan pendanaan di suatu 

perusahaan. 
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B. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan manufaktur sehingga belum 

dapat mencerminkan semua sektor perusahaan. 

2. Sampel penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang pendek, yaitu hanya 4 

tahun sehingga kurangnya luas jangkauan periode pengamatan terutama untuk variabel 

CEO turnover. 

3. Tidak membedakan penyebab asal pergantian CEO, khusus untuk variabel CEO turnover. 

4. Hasil pengolahan data masih menunjukkan ada beberapa variabel yang tidak berdistribusi 

normal, sehingga beberapa sampel outlier yang harus dibuang. 

5. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, sedangkan masih ada 

variabel-variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

C. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya memperluas jumlah sampel dengan menambahkan 

perusahaan dari berbagai sektor dan periode pengamatan yang lebih panjang khususnya 

untuk variabel CEO turnover. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel atau faktor lain yang 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang, tidak hanya sebatas variabel arus kas bebas, 

kepemilikan blockholder, dan CEO turnover saja. 

3. Menggolongkan antara perusahaan yang memiliki arus kas bebas (positif) dan yang tidak 

memiliki arus kas bebas (negatif) agar hasilnya bisa lebih menjelaskan atau memberikan 

pengaruh terhadap kebijakan hutang. 
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4. Menggolongkan penyebab asal pergantian CEO. 

5. Beberapa variabel yang tidak terbukti pada penelitian ini sebaiknya pada penelitian 

selanjutnya digunakan proksi atau metode pengukuran yang lain dari variabel tersebut, 

sehingga diharapkan dapat mencerminkan variabel yang digunakan. 
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