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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan  

 Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan 

adanya pengaruh profitabilitas, growth total aset, likuiditas terhadap struktur 

modal. 

Sample dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2015. Metode yang digunakan dalam 

penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 

dimana sampel yang terpilih sesuai dengan kebutuhan variable yang akan 

digunakan. 

 Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh 

profitabilitas, growth total aset, likuiditas terhadap struktur modal pada  42 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015, hasil dan 

pembahasan yang digunakan sesuai dengan tujuan hipotesis yang dilakukan 

dengan analisis regresi linear berganda maka dapat ditarik kesimpulan sebagai               

berikut : 

a) Pada tabel uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai tingkat 

signifikansi sebesar 0.000= 0% atau 0< 0.05 hal ini berarti H0 

ditolak Ha diterima, nilai F hitung sebesar 20.332 dan F tabel sebesar 

2.72 ( 20.332> 2.72 ) maka Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  Likuiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan secara 

bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap struktur modal. 

b) Melalui uji koefesien determinasi nilai adjusted R squere diketahui 

koefesien determinasi yang digunakan yaitu sebesar 0,411 artinya 

41.1 % struktur modal dapat dijelaskan oleh variansi profitabilitas,  

growth total aset, likuiditas. Dan sisanya sebesar 58.9 % dijelaskan 

variable lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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c) Likuiditas secara parsial berpengaruh  terhadap struktur modal. Hal 

ini menunjukan hipotesis penelitian ini terbukti. Penelitian ini 

mendukung SariDevi & Verena.  

d) Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. Hal ini menunjukan hipotesis penelitian ini terbukti.  

e) Growth Total Aset  secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. Hal ini menunjukan hipotesis penelitian ini tidak 

terbukti  dalam penelitian. 

  

V.2 Keterbatasan Penelitian. 

 Hasil penelitian mempunyai keterbatasan antara lain; 

a) Penelitian ini hanya menggunakan data laporan keuangan selama 2 

tahun, yaitu tahun 2014-2015 sehingga rentang waktu pengamatan 

relatif pendek. 

b) Penelitian ini hanya menggunakan variabel dependen yaitu Struktur 

Modal dan 3 variabel independen, yaitu profitabilitas, growth, 

likuiditas. Sehingga penelitian ini mengabaikan faktor lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi kebijakan deviden / struktur modal 

seperti, firm size, growth, kepemilikan managerial, good corporate 

governance dan lain sebagainya. 

 

V.3 Saran. 

 Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a) Untuk Peneliti Selanjutnya, 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini di masa 

mendatang dengan menguji kembali konsitensi hasil penelitian ini 

dengan mengembangkan variable lain, seperti kesempatan investasi, 

kepemilikan managerial, good corporate governace dan lain sebagainya. 

Peneliti selanjtnya juga diharapkan dapat menggunakan sample dari 

perusahaan yang mempunyai spesifikasi berbeda, sehingga diperoleh 
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perbandingan hasil penelitian. Dan sebaiknya menggunakan periode 

waktu yang lebih panjang dari penelitian ini. 

b) Untuk Perusahaan  

Lebih mempertimbangkan penggunaan struktur modal kepada investor, 

sehingga perusahaan dapat memperoleh lebih banyak lagi dana dari 

para investor 

c) Untuk Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan 

investor dalam melakukan investasi, ada baiknya investor menilai 

prospek suatu perusahaan berdasarkan Current ratio, Return on asset, 

Debt equity ratio dan faktor lainnya agar investor dapat mengetahui 

perkembangan perusahaan tiap tahunnya.   
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