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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan, 

struktur asset, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap kebijakan hutang pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sampel 

perusahaan sebanyak 10 perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016. 

Hasil pengujian dan pembahasan hipotesis yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan nilai thitung sebesar 0,952 

sedangkan ttabel 2,032 dimana thitung 0,952 < ttabel 2,032 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,347 berada lebih tinggi pada ɑ = 0,05 

2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Struktur Asset 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan nilai thitung sebesar 9,022 sedangkan 

ttabel 2,032 dimana thitung 9,022 > ttabel 2,032 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih 

rendah pada ɑ = 0,05. 

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan nilai nilai thitung sebesar 2,385 
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sedangkan ttabel 2,032 dimana thitung 2,385 > 2,032 dengan tingkat signifikansi 0,023 

berada lebih rendah pada ɑ = 0,05. 

4. Hasil Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang dengan nilai thitung sebesar 2,336 sedangkan ttabel 2,032 

dimana thitung 2,336 < 2,032 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025 berada lebih 

rendah pada ɑ = 0,05. 

5. Berdasarkan hasil pengujian F (simultan) dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan penjualan, struktur asset, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Dengan nilai Fhitung sebesar 25,980 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 (dibawah 0,05) atau Fhitung = 2,64 

5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis selanjutnya 

Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat menghitung jumlah sampel dan 

variasi jenis sampel serta memperluas tahun pengamatan agar mendapatkan hasil 

yang menyeluruh mengenai kebijakan hutang. Dan disarankan untuk menambah 

variabel lain. 
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2. Bagi akademik 

Dikarenakan keterbatasan literature dan penelitian yang mempelajari tentang 

likuiditas terhadap kebijakan hutang maka diharapakan semakin banyak penelitian 

yang memfokuskan kepada hal-hal tersebut. 

3. Bagi Perusahaan 

Hendaknya perusahaan meningkatkan pengelolaan hutang dengan baik agar 

dapat meningkatkan laba bersih. Selain itu, sebaiknya  perusahaan terus 

meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja keuangannya. Khusus bagian 

manajemen agar sebaiknya memberikan informasi yang sesungguhnya, akuntabilitas, 

keadilan dan responsibilitas, dengan kinerja perusahaan yang baik akan menimbulkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya keperusahaan tersebut.  

Dalam penelitian ini variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Bukan berarti akan berdampak jelek bagi perusahaan 

tetapi untuk memotivasi perusahaan tersebut untuk meningkatkan penjualan nya 

sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar bagi perusahaan dan investor. 

Variabel struktur asset, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang. Dengan demikian, agar perusahaan tersebut mempertahan kan hal-

hal positif yang dapat  memajukan perusahaan tersebut. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel 

maupun  dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

antara lain : 
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1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas dengan 

menganalisis perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan jumlah populasi sebanyak 41 dan sampel yang diperoleh sebanyak 10 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah perusahaan yang 

memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. 

2. Jumlah variabel yang diteliti pada perusahaan ini hanya terbatas yaitu 

pertumbuhan penjualan, struktur asset, ukuran perusahaan dan likuiditas 

sebagai variabel independen sedangkan kebijakan hutang sebagai variabel 

dependen. 
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