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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh 

pandemi covid-19. Sampel yang digunakan yakni perusahaan pada lima sektor 

(basic materials, consumer cyclicals, consumer non cyclicals, healthcare, dan 

industrials) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Dapat 

disimpulkan dari penelitian ini, diantaranya : 

a. Struktur modal berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 

karena struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan dana yang 

berasal dari internal perusahaan berupa modal untuk menghasilkan laba dan 

mencerminkan risiko perusahaan yang relatif rendah. 

b. Pandemi covid-19 tidak memiliki peran dalam memperlemah pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan karena perusahaan masih tetap 

dapat mengimplementasikan rencananya atau mempertahankan strategi-

strategi dengan berhati-hati dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi 

operasional. 

c. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan karena perusahaan dengan jumlah aset yang besar tidak mampu 

memanfaatkan asetnya secara efektif sehingga menimbulkan penimbunan 

aset dikarenakan perputaran dari aset perusahaan akan semakin lama. 

d. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan 

karena profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. 

Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar juga kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividennya, dan hal ini berdampak pada 

kenaikan nilai perusahaan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran yang dapat menjadi masukan yang bermanfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan tetap harus memperhatikan 

struktur modal perusahaan. Salah satu aspek penting yang akan dinilai oleh 

pasar adalah kondisi struktur modal perusahaan. Dalam mengambil 

keputusan keuangan, manajer perlu mempertimbangkan bagaimana 

besarnya hutang untuk membiayai perusahaan. 

b. Bagi investor, investor dapat lebih selektif lagi dalam memilih perusahaan 

yang akan dijadikan tujuan untuk berinvestasi. Pihak investor sebelum 

melakukan investasi hendaknya mempertimbangkan dahulu faktor-faktor 

fundamental yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, Proksi yang digunakan untuk menganalisis 

sturktur modal pada penelitian ini baru menggunakan Debt to Equity Ratio 

(DER) masih bisa dikembangkan dengan beberapa proksi lainnya yang 

dapat digunakan diantaranya seperti Long Term Debt to Equity Ratio (LTD) 

dan Debt to Asset Ratio (DAR). 

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menerapkan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi naik atau turunnya nilai perusahaan dengan 

menambah variabel independen lain seperti, kebijakan dividen, kebijakan 

hutang, struktur kepemilikan, pertumbuhan perusahaan dan struktur aset.
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