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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya mengenai kebijakan hutang pada perusahaan telekomunikasi, 

beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan hutang 

antara lain profitabilitas, likuiditas, struktur modal dan kebijakan dividen 

menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, hal ini 

dilihat dari tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,035. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Narita (2012), yang mengatakan Semakin tinggi 

profit yang diperoleh perusahaan maka akan semakin kecil penggunaan 

hutang yang digunakan dalam pendanaan perusahaan karena perusahaan 

dapat menggunakan modal sendiri yang diperoleh dari laba ditahan terlebih 

dahulu. Namun, apabila profitabilitas rendah dan kebutuhan dana belum 

tercukupi, perusahaan dapat menggunakan hutang. Berdasarkan penjelasan 

diatas penggunaa hutang akan dilakukan apabila terjadi kekurangan dana 

dari pendanaan internal perusahaan.  

2. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, hal ini dilihat 

dari tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,022. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi current ratio suatu perusahaan berarti 

perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk mengembalikan 

hutang lancar. Jadi, semakin liquid suatu perusahaan, berarti mempunyai 
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kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek, sehingga cenderung 

akan menurunkan total hutang. 

3. struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, hal ini 

dilihat dari tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,004. Hal ini 

membuktikan bahwa hutang yang merupakan sumber dana ekternal dapat 

memperkuat struktur modal dalam perusahaan. 

4. kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, 

hal ini dilihat dari tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,894. Hal ini 

menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki hutang yang besar akan 

mengurangi jumlah dividen yang dibayarkan karena sebagian besar 

keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membayar bunga dan cicilan 

pinjaman, oleh karena itu manajer akan berhati-hati dan efesian dalam 

menggunakan hutang. 

5. Secara simultan profitabilitas, likuiditas, struktur modal dan kebijakan 

dividen memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,004 dan berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang. 

Hal ini mendukung H5 yang menyatakan bahwa profitabilitas, likuiditas, 

struktur modal dan kebijakan dividen berpengaruh secara simultan terhadap 

kebijakan hutang. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0355 atau 35,5%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 35,5% dari variabel 

profitabilitas, likuiditas, struktur modal dan kebijakan dividen terhadap 
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kebijakan hutang. Sedangkan sisanya 64,5% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan tetap dapat mempertahankan Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Struktur Modal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan 

hutang perusahaan, sehingga calon investor atau pemberi kredit dapat 

menanamkan kepercayaannya dalam pemberian sumber dana bagi 

 perusahaan. 

2. Bagi calon investor dan investor yang akan melakukan investasi sebaiknya 

dapat melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebijakan hutang 

sehingga dapat mempertimbangkan dalam menilai kinerja  perusahaan 

dalam mengelola sumber dana yang ada sehingga dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. 

3. Bagi Akademisi/peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 

dengan topik sejenis dapat melalukan penelitian dengan menambahkan atau 

menggunakan variabel lain seperti Struktur Aset, Risiko Bisnis dan lain-

lain. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang digunakan 

sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan memperpanjang waktu 

 periode penelitian, menggunakan sektor industri lainnya dan menggunakan 

alat uji analisis yang lain agar diperoleh hasil yang lebih baik.  
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4. Bagi Penulis, diharapakan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam 

menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Struktur Modal, dan Kebijakan Deviden Terhadap Kebijakan 

Hutang Pada Perusahaan Telekomunikasi serta dapat menerapkan teori dan 

konsep yang telah dipelajari selama kuliah. 

 

 


