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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti pengaruh dari Profitabilitas, Likuiditas, 

Pertumbuhan Penjualan, dan Struktur Aktiva terhadap Kebijakan Hutang 

pada perusahaan industri barang dan konsumsi periode 2012-2016. 

Berdasarkan hasil dari uji analisis regresi yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Profitabilitas (ROA) secara parsial memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap DER namun memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap DAR pada perusahaan industri barang dan konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

2) Likuiditas (CR) secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap DER dan DAR pada perusahaan industri barang dan konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

3) Pertumbuhan Penjualan (SG) memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap DER namun tidak signifikan terhadap DAR pada perusahaan 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. 
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4) Struktur Aktiva (SA) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap DER dan DAR pada perusahaan industri barang dan konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

5) Profitabilitas (ROA), Likuiditas (CR), Pertumbuhan Penjualan (SG), dan 

Struktur Aktiva (SA) secara simultan atau bersama-sama memiliki 

pengaruh signifikan terhadap DER dan DAR pada perusahaan industri 

barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. 

5.2. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan untuk para investor dan juga untuk 

peneliti selanjutnya adalah: 

1)    Bagi para investor 

Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

para calon investor dan investor dalam mengambil keputusan untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan dengan memperhatikan 

berbagai aspek seperti proporsi penggunaan hutang perusahaan, tingkat 

profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan perusahaan, serta 

juga nilai dari struktur aktiva yang dimiliki oleh perusahaan agar para 

calon investor dan investor dapat memaksimalkan pendapatan dari hasil 

investasi berupa dividen. 
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2) Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kebijakan hutang selain dari faktor-faktor 

yang diteliti pada penelitian ini, seperti risiko bisnis dan kepemilikan 

manajerial. Di samping itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambah 

lingkup dari populasi penelitian agar penelitian tidak hanya terbatas pada 

1 sektor industri saja. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat 

menambahkan jumlah periode penelitian sehingga dapat memperoleh 

data yang lebih banyak dan hasil penelitian yang lebih akurat.  


