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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh non-debt tax 

shields, profitabilitas, resiko bisnis, aset berwujud, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan, likuiditas dan kinerja harga saham yang sebagai variabel 

independen terhadap leverage yang sebagai variabel dependen. 

 Pada pembahasan sebelumnya, hasil pengujian terhadap variabel 

independen menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi leverage adalah non-

debt tax shield dan likuiditas yang mempunyai hasil signifikan positif dan 

profitabilitas yang mempunyai hasil signifikan negatif. Sedangkan risiko bisnis, 

aset berwujud, ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan kinerja harga saham yang 

termasuk faktor-faktor, tidak mempengaruhi leverage.  

 Non-debt tax shield memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

leverage. Hal ini mengindikasi bahwa perusahaan dapat mendapatkan utang dari 

pihak eksternal dengan mudah. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negarif 

terhadap leverage. Hal ini mengindikasi bahwa perusahaan dapat merealisasikan 

pajak perusahaan melalui peminjaman dari pihak eksternal. 

 Risiko bisnis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap leverage. Hal 

ini mengindikasi bahwa risiko yang tinggi akan memugkinkan perusahaan 

mengalami kebangkrutan. Aset berwujud tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap leverage. Hal ini mengindikasi bahwa leverage tergantung pada 

kebijakan yang dilakukan perushaaan. 
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 Ukuran perusahan tidak berpengaruh signifikan terhadap leverage. Hal ini 

mengindikasi bahwa ketika investor membeli saham tidak hanya 

mempertimbangkan ukuran perusahaan tetapi juga mempertimbangkan faktor 

lain. Pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap leverage. Hal ini mengindikasi 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak selalu diikuti dengan peningkatakan utang. 

 Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap leverage. Hal ini 

mengindikasi bahwa likuiditas aset perusahaan yang tinggi dapat membayar 

kewajibannya dengan mudah. Kinerja harga saham tidak berpengaruh signifikan 

terhadap leverage.  

 

5.2 Keterbatasan 

 Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yaitu perusahaan-

perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tidak menerbitkan laporan tahunan 

dari 2013 sampai 2017 secara lengkap, sampel perusahaan yang digunakan untuk 

diteliti hanya menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI, variabel yang 

digunakan untuk mendeteksi pengungkapan leverage kurang mampu menjelaskan 

pengaruh terhadap variabel dependennya, kurangnya jurnal pendukung yang 

didapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi leverage untuk dijadikan 

patokan dalam penyusunan skripsi ini. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan pertimbangan adalah 

penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian, sehingga 

dapat mencukupi sampel penelitian, disarankan menggunakan data perusahaan 
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luar negeri, sehingga jumlah sampel perusahaaan lebih besar dan memungkinkan 

mendapatkan kondisi yang lebih baik, menambahkan variabel lain yang 

diperkirakan mempunyai hubungan terhadap leverage, seperti: pajak, financial 

distress cost dan earning volatility dan menambah lebih banyak literatur 

pendukung agar dapat digunakan sebagai pembanding. 
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