
 57  Universitas Internasional Batam 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

dalam sebuah perusahaan merupakan maksud dari penelitian ini. Faktor-faktor 

yang digunakan seperti ukuran dewan direksi, komposisi dewan direksi, investor 

institusional, peluang pertumbuhan, tangibilitas, dan non-debt tax-shield sebagai 

variabel independen. Variabel kontrol yang ikut mendukung penelitian ini adalah 

profitabilitas dan ukuran perusahaan.  

Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel. Uji 

kelayakan seperti hipotesis yang diukur menggunakan uji F dan uji t serta uji 

koefisien determinasi harus terpenuhi agar model regresi dapat digunakan. Hasil 

dari uji regresi pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa regresi panel telah 

terpenuhi dan layak digunakan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 2 

(dua) aplikasi perangkat lunak yaitu SPSS versi ke-22 dan aplikasi e-views versi 

ke-10.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel seperti investor 

institusional, peluang pertumbuhan, non-debt tax-shield, dan ukuran perusahaan 

memiliki hubungan yang berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal. 

Sementara variabel seperti komposisi dewan direksi, tangibilitas, dan profitabilitas 

memiliki hubungan yang berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. 

Variabel lain yaitu ukuran dewan direksi memiliki hubungan yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya, antara lain: 

1. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel perusahaan yang memenuhi 

kriteria dalam penelitian ini, sehingga perusahaan yang dijadikan sampel 

hanya 443 perusahaan dari 619 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.  

2. Variabel yang ikut mendukung penelitian ini terbatas pada ukuran dewan 

direksi, komposisi dewan direksi, investor institusional, peluang 

pertumbuhan, tangibilitas, non-debt tax-shield, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan.  

3. Periode waktu dalam penelitian ini terbatas hanya dalam 5 (lima) 

periode, yaitu periode tahun 2013 hingga tahun 2017. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan terkait keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sampel pada penelitian berikutnya diharapkan untuk dapat diperluas 

dengan mengambil data dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek dari 

berbagai negara lainnya.  

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti 

kepemilikan negara (Xuan-Quang & Zhong-Xin, 2013); (Abobakr & 

Elgiziry, 2015), kepemilikan asing (Sivathaasan, 2013); (Yaseen & Al-

amarneh, 2015), volatilitas penghasilan (Reznakova et al., 2010); 

(Brenni, 2014); (Masnoon & Saeed, 2014), auditor internal (Bodaghi & 
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Ahmadpour, 2010); (Ahmadpour et al., 2012); (Abdoli et al., 2012), 

jumlah rapat dewan direksi (Saad, 2010); (Rehman et al., 2010); 

(Achchuthan et al., 2013); (Priya & Nimalathasan, 2013), konsentrasi 

kepemilikan (Rehman et al., 2010); (Kouki & Said, 2011); (Ahmadpour 

et al., 2012); (Gul, 2013); (Chitiavi et al., 2013); (Alqisie, 2014), 

likuiditas (Deesomsak et al., 2004); (Gul, 2013); (Masnoon & Saeed, 

2014); (Yusuf et al., 2015); (Arora et al., 2016), kepemilikan manajerial 

(Rehman et al., 2010); (Kouki & Said, 2011); (Akbari & Rahmani, 

2013); (Xuan-Quang & Zhong-Xin, 2013); (Agyei & Owusu, 2014); 

(Uwuigbe, 2013); (Jaradat, 2015); (Abobakr & Elgiziry, 2015); 

(Bulathsinhalage & Pathirawasam, 2017). 

3. Periode pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi lebih 

panjang sehingga tidak terbatas 5 (lima) periode. 
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