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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

1) Risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada sektor 

property and real estate yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hal 

tersebut dapat diketahui bahwa nilai |thitung| |0,099| < |ttabel| |1,984| dan nilai 

signifikan 0,921 > 0,05 sehingga H1 ditolak H0 diterima. 

2) Ukuran perusahaan tidak bepengaruh terhadap kebijakan hutang pada 

sektor property and real estate yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. 

Hal tersebut dapat diketahui bahwa nilai |thitung| |0,759| < |ttabel| |1,984| dan 

nilai signifikan 0,450 > 0,05 sehingga H2 ditolak H0 diterima. 

3) Profitabilitas tidak bepengaruh terhadap kebijakan hutang pada sektor 

property and real estate yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hal 

tersebut dapat diketahui bahwa nilai |thitung| |1,701| < |ttabel| |1,984| dan nilai 

signifikan 0,092 > 0,05 sehingga H3 ditolak H0 diterima. 

4) Risiko bisnis, Ukuran perusahaan, dan Profitabilitas secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada sektor property and real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hal tersebut dapat 

diketahui bahwa Fhitung (1,331) < Ftabel (2,70) dengan nilai signifikan 0,268 

> 0,05 sehingga H4 ditolak H0 diterima. Kemudian dilihat dari nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,010 atau 1% yang berarti bahwa variabel 
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independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 1%, 

sedangkan sisanya sebesar 99% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti kemukan berdasarkan penelitian, antara lain: 

1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel perusahaan 

yang termasuk dalam perusahaan jasa, seperti sektor konstruksi bangunan, 

sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan dan lain-

lain. Atau jenis perusahaan lain diluar perusahaan jasa. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen 

lain yang diduga dapat mempengaruhi kebijakan hutang seperti non-debt 

tax shield, struktur aktiva, pertumbuhan perusahaan sehingga akan 

membuat temuan baru yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk 

kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan. 

3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian 

yaitu lebih dari 4 tahun supaya hasil yang diperoleh lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

  


