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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 

variabel tata kelola perusahaan, seperti ukuran dewan, komposisi dewan komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan konsentrasi 

kepemilikan, terhadap variabel rasio utang yang mewakili struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil 

pengujian SPSS dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bodaghi dan Ahmadpour (2010), Vakilifard et al. (2011), 

Magdalena (2012), Hasan dan Butt (2009), Ajanthan (2013), Wen et al. 

(2002), Achchuthan et al. (2013), Dimitropoulos (2013), Aziz et al. (2013), 

Uwuigbe (2014), serta penelitian dari Heng et al. (2012), Namun hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ganiyu dan Abiodun (2012), Abor (2007), 

Rehman et al. (2010), Sheikh dan Wang (2012), Ahmadpour et al. (2012), 

Kajananthan (2012), Awan et al. (2012), Boroujeni et al. (2013), Priya dan 

Nimalathasan (2013), Agyei dan Owusu (2014), Ali et al. (2014), Gul et al. 

(2013), Duca (2013), Jaradat (2015), Gill et al. (2012), G.C dan Rijal 

(2010), Saad (2010), Wellalage dan Locke (2012), Bokpin dan Arko (2009), 

Akbari dan Rahmani (2013), Ola et al. (2014), Ganzeboom (2014), 
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Hussainey dan Aljifri (2012), serta penelitian oleh Mousavi et al. (2012) 

justru menemukan hasil penelitian yang berbeda. 

2. Komposisi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganiyu dan 

Abiodun (2012), Bodaghi dan Ahmadpour (2010), Hasan dan Butt (2009), 

Vakilifard et al. (2011), Achchuthan et al. (2013), Aziz et al. (2013), Gul et 

al. (2013), Duca (2013), Ola et al. (2014), Ganzeboom (2014), serta 

penelitian dari Ahmadpour et al. (2012) juga menemukan tidak adanya 

pengaruh signifikan antara variabel komposisi dewan komisaris independen 

terhadap struktur modal. Namun hasil penelitian yang berbeda ditemukan 

oleh Sheikh dan Wang (2012), G.C dan Rijal (2010), Rehman et al. (2010), 

Kajananthan (2012), Awan et al. (2012), Priya dan Nimalathasan (2013), 

Wen et al. (2002), Abor (2007), Bokpin dan Arko (2009), Jaradat (2015), 

Agyei dan Owusu (2014), Magdalena (2012), Uwuigbe (2014), Abdoli et al. 

(2012), Wellalage dan Locke (2012), Ajanthan (2013), Boroujeni et al. 

(2013), Dimitropoulos (2013), Akbari dan Rahmani (2013), Heng et al. 

(2012), serta penelitian dari Ali et al. (2014). 

3. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian ini didukung juga oleh hasil penelitian dari 

Sheikh dan Wang (2012), Hasan dan Butt (2009), Said (2012), Ali et al. 

(2014), Akbari dan Rahmani (2013), serta oleh Uwuigbe (2014). Namun 

hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan temuan dari hasil penelitian 

oleh Wellalage dan Locke (2012), Rehman et al. (2010), Bokpin dan Arko 
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(2009), Dimitropoulos (2013), Aziz et al. (2013), Agyei dan Owusu (2014), 

Yaseen dan Amarneh (2015), Boroujeni et al. (2013), Huang dan Song 

(2002), Abor dan Biekpe (2006), serta penelitian oleh Magdalena (2012). 

4. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

struktur modal. Pengaruh signifikan negatif antara variabel kepemilikan 

institusional terhadap struktur modal juga ditemukan oleh hasil penelitian 

dari Hussainey dan Aljifri (2012), Lakshmi (2009), Najjar dan Taylor 

(2008), Ahmadpour et al. (2012), Akbari dan Rahmani (2013), serta 

penelitian dari Mousavi et al. (2012). Berbeda dengan hasil penelitian di 

atas, penelitian oleh Abdoli et al. (2012), Dimitropoulos (2013), Boroujeni 

et al. (2013), Huang dan Song (2002), Agyei dan Owusu (2014), Magdalena 

(2012), Wellalage dan Locke (2012), Hasan dan Butt (2009), Bodaghi dan 

Ahmadpour (2010), Aziz et al. (2013), Abor dan Biekpe (2006), serta 

penelitian oleh Yaseen dan Amarneh (2015) menemukan adanya pengaruh 

yang berbeda antara variabel kepemilikan institusional terhadap struktur 

modal. 

5. Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian ini didukung pula oleh hasil penelitian dari 

Sheikh dan Wang (2012), Ahmadpour et al. (2012), Gul et al. (2013), Ali et 

al. (2014), serta penelitian oleh Ganzeboom (2014). Namun hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rehman et al. (2010), Said (2012), Abor dan Biekpe 

(2006), dan Mousavi et al. (2012) menemukan hasil penelitian yang berbeda 

dari hasil penelitian di atas. 

Dwi Septiani, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2016 
UIB Repository©2016



73 
 

6. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap struktur 

modal. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Bodaghi dan Ahmadpour (2010), Hasan dan Butt (2009), Sheikh dan 

Wang (2012), Magdalena (2012), Boroujeni et al. (2013), Agyei dan  

Owusu (2014), Hussainey dan Aljifri (2012), Najjar dan Taylor (2008), 

Vakilifard et al. (2011), G.C dan Rijal (2010),  Aziz et al. (2013), Akbari 

dan Rahmani (2013), Abor (2007), serta penelitian oleh Bokpin dan Arko 

(2009). Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Wellalage dan 

Locke (2012) justru menemukan hasil penelitian yang berbeda dengan hasil 

penelitian di atas. 

7. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz et al. (2013), Hasan dan Butt (2009), 

Sheikh dan Wang (2012), Bodaghi dan Ahmadpour (2010), Magdalena 

(2012), Agyei dan Owusu (2014), serta Bokpin dan Arko (2009) 

menemukan hasil penelitian yang serupa dengan hasil penelitian ini. Namun 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganiyu dan Abiodun (2012), Wellalage 

dan Locke (2012) serta Vakilifard et al. (2011) menemukan hasil penelitian 

yang berbeda dengan penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas 76 

perusahaan, dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang tidak 
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memenuhi kriteria sehingga tidak dapat digunakan sebagai sampel 

penelitian. Faktor utama yang mendasari hal ini adalah tidak tersedianya 

laporan keuangan dan laporan tahunan secara lengkap dan terpublikasi ke 

publik selama periode tahun 2009 sampai dengan 2014. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen dalam meneliti 

pengaruhnya terhadap struktur modal, yaitu ukuran dewan, komposisi 

dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan konsentrasi kepemilikan. Masih terdapat variabel-variabel 

tata kelola perusahaan lainnya yang dapat digunakan untuk menguji 

pengaruhnya terhadap keputusan struktur modal. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan dalam 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Menambah dan menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih 

banyak, misalnya dengan menambah periode tahun penelitian. Atau 

dengan cara menambah negara yang akan dijadikan sebagai objek 

penelitian sehingga dapat melakukan penelitian perbandingan antar 

negara. 
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b. Menambahkan variabel-variabel independen lainnya yang mungkin dapat 

memengaruhi rasio utang, seperti keahlian dewan, director remuneration, 

dan rapat dewan. 

2. Bagi perusahaan dan investor: 

a. Apabila manajer perusahaan termasuk orang yang cenderung 

menghindari risiko, maka dapat meningkatkan jumlah anggota dewan 

direksi dalam perusahaan. Selain itu, manajer perusahaan juga dapat 

menambah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajerial dan pihak 

institusional untuk menghindari penggunaan utang yang besar. 

Sementara bagi calon investor yang cenderung lebih menghindari risiko 

akan lebih baik untuk memilih perusahaan yang memiliki jumkah 

anggota dewan direksi yang besar sebagai pilihan dalam mengambil 

keputusan mengenai penanaman modal. Selain itu, investor juga dapat 

memilih perusahaan yang kepemilikan saham oleh pihak manajerial dan 

pihak institusionalnya yang lebih tinggi sebagai pilihan dalam 

pengambilan keputusan. 

b. Apabila perusahaan ingin menggunakan tingkat utang yang tinggi, 

perusahaan dapat meningkatkan proporsi saham yang dimiliki oleh 

blockholders. Hal ini juga dapat diterapkan oleh investor yang lebih 

menyukai risiko, agar dapat memilih perusahaan yang proporsi 

kepemilikan saham oleh pihak blockholders yang semakin besar sebagai 

pilihan dalam menentukan perusahaan mana yang akan ditanamkan 

modal.  
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