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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti mengenai faktor yang memengaruhi profitabilitas,

pertumbuhan perusahaan, struktur aset dan ukuran perusahaan, terhadap kebijakan

hutang dan nilai perusahaan pada manufaktur yang listed di BEI. Kesimpulan

yang dapat diambil dari hasil penelitian pada bab sebelumnya antara lain:

1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang

perusahaan, artinya semakin tinggi profitabilitas, maka kebijakan hutang

akan semakin menurun.

2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap

kebijakan hutang.

3. Struktur aset perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan

hutang, artinya semakin tinggi struktur asset, maka kebijakan hutang akan

semakin meningkat.

4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan

hutang, artinya semakin tinggi ukuran perusahaan, maka kebijakan hutang

akan semakin meningkat.

5. Kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhdap nilai perusahaan,

artinya peningkatan kebijakan hutang menurunkan nilai perusahaan.
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5.2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat

mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasail

Adjusted ( 2R ) menunjukkan nilai yang kecil kurang dari 50%, sehingga belum

dapat menerangkan keseluruhan variabel dependennya.

5.3. Saran

Adapun saran dari peneliian ini adalah:

1. Bagi pihak perusahaan sebaiknya sebelum menetapkan kebijakan hutang,

perusahaan perlu menganalisis sejauh mana hutang tersebut dapat

menaikkan nilai perusahaan, dengan naiknya nilai perusahaan maka harga

saham akan meningkat sehingga menarik investor untuk berinvestasi. Selain

itu dengan harga saham yang tinggi, akan memberikan sinyal kepada pihak

investor bahwa dana yang akan ditanamkan akan memberikan keuntungan

yang tinggi berupa dividen.

2. Bagi para investor yang ingin menginvestasikan sahamnya pada perusahaan

disarankan untuk memilih perusahaan yang melakukan sistem kebijakan

hutang lebih baik agar tidak mengalami kerugian dan mendapatkan

keuntungan maksimal dalam melakukan investasi. Investor juga harus

memperhatikan faktor lainnya yaitu besarnya rasio hutang dan rasio

pembayaran dividen pada perusahaan tersebut. Rasio hutang dapat menjadi

bahan pertimbangan lain bagi investor karena dapat mengukur tingkat

solvabilitas perusahaan yang akan dipilih untuk berinvestasi.
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3. Bagi penelitian selanjutnya perlu untuk menambah variabel yang

memungkinkan berpengaruh terhadap kebijakan hutang dan nilai

perusahaan seperti kebijakan dividen. Kebijakan dividen dapat

mempengaruhi nilai perusahaan karena Kebijakan Dividen merupakan

kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan

dalam bentuk laba ditahan dalam suatu perusahaan.


