BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Penelitian Berjudul “Pengaruh Leverage terhadap Investasi Perusahaan
dengan Moderasi Peluang Pertumbuhan” ini dilakukan untuk menganalisis
pengaruh

leverage

terhadap

investasi

perusahaan,

dan

bagaimana

pengaruh/interaksi dari variabel moderasi peluang perusahaan yang diproksi
dengan dummy Tobin’s Q. Dengan obyek penelitian perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019, penelitian ini memuat 361
perusahaan non-keuangan dalam rentang waktu 3 tahun. Sehingga total ada 361
perusahaan dikalikan 3 tahun penelitian, yaitu 1083 observasi.
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :
1.

Hasil analisis uji regresi dengan robust bisa disimpulkan bahwa leverage
memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap investasi
perusahaan.

Hal

ini

dapat

dimaknakan

bahwa

seiring

dengan

bertambahnya tingkat leverage dalam struktur modal perusahaan,
kegiatan investasi perusahaan akan semakin terbatas.
2.

Hasil analisis uji regresi, terbukti tidak ada moderasi dari peluang
pertumbuhan pada pengaruh leverage terhadap investasi perusahaan.
Pengaruh leverage tidak memperhatikan peluang pertumbuhan yang
dimiliki perusahaan dalam pengeluaran investasinya.

5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:
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1. Terdapat keterbatasan sumber daya dalam mengambil sampel penelitian.
Beberapa laporan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada tahun 2017-2019 tidak bisa diambil karena keterbatasan
akses, sehingga tidak semua perusahaan dapat masuk ke dalam kriteria
sampel dan mengurangi jumlah sampel.
2. Lingkup observasi penelitian ini hanya pada perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun yaitu 2017-2019. Meskipun
sudah mencakup seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia, namun
hanya dapat mencakup 3 tahun penelitian.
5.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat melengkapi kekurangan
data pada sampel yang aksesnya terbatas.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian

dengan

menambah

jumlah

tahun

observasi,

sehingga

dapat

menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.
5.4. Implikasi
Penyusunan penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan implikasi
pada pihak calon investor, manajemen perusahaan, dan akademisi sebagai
berikut.
1. Bagi calon investor dapat membantu mempertimbangkan pilihan
investasinya.

Jika

investor

menginginkan

perusahaan

dengan

pertumbuhan investasi perusahaan yang baik, maka ada baiknya untuk
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memilih perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah karena
pertumbuhan

investasinya

cenderung

lebih

baik

dibandingkan

perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi.
2. Bagi manajemen perusahaan agar berhati-hati dalam merencanakan
struktur modal perusahaan, karena struktur modal dengan tingkat
leverage yang tinggi cenderung mengurangi atau mempersulit investasi
perusahaan kedepannya.
3. Bagi akademisi agar dapat memperkaya referensi mengenai pengaruh

leverage terhadap investasi perusahaan.
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