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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bagian awal hingga akhir beserta pengolahan 

datanya, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis satu (H1),  variabel Free Cash 

Flow (FCF) terbukti berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dengan kata lain, 

hipotesis satu (H1) diterima. 

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis dua (H2), dapat dibuktikan 

bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dengan 

kata lain, hipotesis dua (H2) diterima. 

3. Hasil pengujian terhadap hipotesis tiga (H3) membuktikan bahwa variabel 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dengan kata 

lain, hipotesis tiga (H3) diterima. 

4. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis empat (H4), variabel 

Managerial Ownership tidak terbukti berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Dengan kata lain, hipotesis empat (H4) ditolak. 

5. Hasil pengujian terhadap hipotesis lima (H5) membuktikan bahwa Institutional 

Ownership tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dengan kata lain, 

hipotesis lima (H5) ditolak. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang mungkin bisa digunakan 

sebagai referensi pada penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut : 

1. Keterbatasan jumlah amatan yang hanya fokus pada perusahaan jasa sektor 

perdagangan, jasa, dan investasi sehingga tidak mencerminkan secara 

keseluruhan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Keterbatasan jumlah variabel, dimana variabel independen yang digunakan 

hanya lima yaitu variabel Free Cash Flow (FCF), profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, managerial ownership, dan institutional ownership. Dapat dilihat 

dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelima variabel hanya mampu 

mempengaruhi variabel kebijakan hutang sebesar 26%, sedangkan 74% 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang diteliti.  

 

5.3. Saran 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat memperluas sampel dengan 

menambah variabel independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

kebijakan hutang, baik faktor internal maupun eksternal, serta memperbaharui 

periode pengamatan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan jumlah populasi, tidak hanya 

ditekankan di perusahaan jasa sektor perdagangan, jasa, dan investasi saja tetapi 

bisa diganti atau ditambah dengan sektor lain. 


