
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh struktur aktiva, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel struktur aktiva, ukuran perusahaan dan profitabilitas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan 

bahwa variable struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan hutang, sedangkan variabel ukuran perusahaan dan 

profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

hutang. 

 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Dalam menentukan kebijakan dari perusahaan, perusahaan harus 

memperhatikan faktor – faktor yang penting seperti struktur aktiva, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. 

Selain itu perusahaan disarankan agar selalu mengamati perubahan 
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lingkungan dalam bisnis guna mendapatkan informasi yang memadai 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategi. Hal ini 

diperlukan karena dalam penyusunan perencanaan strategik 

diperlukan adanya gambaran lingkungan bisnis saat ini dan yang akan 

datang agar dapat mengurangi nilai hutang. Disamping lingkungan 

bisnis, diharapkan para perencana strategik (pimpinan perusahaan) 

juga mengamati variabel lain karena diperkirakan ada variabel lain 

yang mempengaruhi kebijakan hutang karena keputusan strategi dapat 

meminimalkan resiko kerugian. Selain itu, perusahaan hendaknya 

lebih berhati-hati dalam menggunakan kebijakan hutangnya karena 

penggunaan hutang akan meningkatkan risiko kebangkrutan.  

 

2. Bagi investor  

Para investor hendaknya selalu mengawasi kebijakan hutang 

perusahaan sehingga dapat menilai profitabilitas maupun kinerja 

perusahaan yang dapat digunakan membantu pengambilan keputusan 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut atau tidak.  

 

3. Bagi kreditor 

Bagi para kreditor, disarankan dalam memberikan dana pinjaman 

hendaknya selalu memperhatikan struktur aktiva, ukuran perusahaan 

dan  profitabilitas serta kemampuan perusahaan dalam melunasi 

hutangnya. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini hanya terbatas pada empat faktor yang 

mempengaruhi kebijakan hutang yaitu struktur aktiva, ukuran 

perusahaan dan profitabilitas.  Hal ini memungkinkan terabaikannya 

faktor fundamental lain yang juga mempunyai pengaruh lebih besar 

terhadap penentuan kebijakan hutang dari perusahaan. Jadi 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang kebijakan 

hutang untuk menambah sampel penelitian dan variabel independen 

yang lain sehingga hasil penelitian lebih akurat. 


