BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Penelitian dilakukan dalam rangka untuk mendeteksi apakah terdapat

pengaruh komposisi dewan dan struktur kepemilikan yang mewakili variabel
independen dewan direksi independen, ukuran dewan direksi, komite audit, masa
jabatan direksi, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan
direksi terhadap pengambilan keputusan struktur modal. Karakteristik perusahaan
dijadikan sebagai variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan,
kinerja perusahaan, risiko perusahaan, dan biaya agensi.
Kesimpulan yang dapat disimpulkan atas dilakukannya penelitian ini
adalah ukuran dewan direksi secara simultan ditemukan signifikan negatif,
sedangkan masa jabatan direksi ditemukan secara simultan berpengaruh signifikan
positif. Variabel dewan direksi independen dan komite audit tidak ditemukan
adanya pengaruh yang secara signifikan. Konsentrasi kepemilikan dan
kepemilikan direksi dalam hasil uji tidak ditemukan berpengaruh secara
signifikan,

sedangkan

variabel

kepemilikan

keluarga

secara

signifikan

berpengaruh. Ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan biaya agensi dalam hasil
uji menemukan hasil yang menunjukan secara simultan berpengaruh signifikan
negatif, sedangkan umur perusahaan dan risiko tidak ditemukan berpengaruh yang
signifikan.

5.2

Keterbatasan
Keterbatasan dalam setiap penelitian pasti ditemukan termasuk dalam

penelitian mengenai struktur modal ini juga memiliki beberapa keterbatasan,
sehingga dapat dijadikan sumber dan bahan pertimbangan bagi yang akan meneliti
struktur modal selanjutnya agar hasil penelitian berikutnya menghasilkan hasil
yang lebih baik. Berikut keterbatasan-keterbatasannya:
1.

Perusahaan yang termasuk dalam daftar BEI terdapat ada beberapa
perusahaan yang tidak mempublikasi data laporan keuangan secara
lengkap. Data yang tidak dipublikasi berturut-turut selama lima tahun dari
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2014-2018, sehingga dalam pengujian data yang digunakantidak
mencerminkan seluruh perusahaan go public.
2.

Sampel penelitian yang dipilih sebagai sampel hanya menggunakan
perusahaan non keuangan yang ada di daftar BEI.

3.

Variabel penelitian yang dipilih tidak mencakup secara keseluruhan untuk
menjelaskan pengaruhnya terhadap struktur modal yang dijadikan sebagai
variabel dependen dalam melakukan penelitian, masih terdapat beberapa
variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam penelitian

5.3

Rekomendasi
Rekomendasi dari penelitian yang dapat diberikan peneliti untuk

digunakan pada penelitian ke depannya, yaitu:
1.

Peneliti yang melakukan penelitian setopik dapat menambahkan variabelvariabel lain yang dapat memperkuat pengaruhnya struktur modal, seperti
tangibility, growth, dan non-debt tax shield (Wellalage & Locke, 2014).

2.

Penambahan jumlah sampel pengamatan dengan perusahaan seluruh
sektor, serta melakukan perbandingan dua negara.

3.

Penelitian dapat diperluas dengan memperpanjang jangka waktu penelitian
agar pengujian yang dilakukan menghasilkan hasil uji lebih baik dan dapat
menghasilkan kesesuaian model yang tepat dengan data observasi yang
digunakan.

4.

Mengumpulkan literatur-literatur pendukung yang dapat digunakan untuk
landasan pemikiran sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
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