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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh Struktur 

Aktiva, Tingkat Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas 

terhadap Struktur Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2014-2016. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling, yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis 

regresi linear berganda pada pembahasan Bab IV, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a Hasil pengujian variabel Struktur Aktiva yang diukur dengan 

membandingkan asset tetap dan total asset menunjukkan hasil yang 

menyatakan bahwa Struktur Aktiva tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

positif terhadap Struktur Modal.  

b Hasil pengujian variabel Tingkat Pertumbuhan Penjualan yang diukur dengan 

Growth menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Tingkat Pertumbuhan 

Penjualan tidak berpengaruh dan tidak signifikan positif terhadap Struktur 

Modal.  

c Hasil pengujian variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan SIZE 

menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal.  

d Hasil pengujian variabel Profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset 

(ROA) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Profitabilitas (ROA) 

berpengaruh signifikan negatif terhadap Struktur Modal.  

e Hasil pengujian variabel Struktur Aktiva, Tingkat Pertunbuhan Penjualan, 

Ukuran Perusahaan, dan Pofitabilitas secara simultan menunjukan hasil yang 

menyatakan bahwa Struktur Aktiva, Tingkat Pertunbuhan Penjualan, Ukuran
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Perusahaan, dan Pofitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Struktur Modal. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Terdapat beberapa keterbatasan dalam proses maupun hasul dari penelitian 

ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Temuan dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa selain ukuran Struktur 

Aktiva, Tingkat Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan 

Profitabilitas terdapat faktor-faktor lain yang digunakan dalam studi 

mengenai struktur modal pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan 

Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas hanya memberikan 

pengaruh sebesar 16,6% terhadap Struktur, sedangkan 83,4% sisanya 

dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. 

b. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya perusahaan 

pertanian yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2014 – 2016. 

c. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2014 

sampai dengan 2016, sehingga data yang di ambil ada kemungkinan kurang 

mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pembahasan dan kesimpulan di 

atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

a Secara Teoritis 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain 

yang diduga berpengaruh terhadap Struktur Modal selain Struktur Aktiva, 

Tingkat Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas. 

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lebih 

berpengaruh terhadap Struktur Modal seperti Pajak, Likuiditas, Pertumbuhan 

Aset, Risiko Bisnis, Kepemilikian Manajerial maupun seperti faktor eksternal 

yang meliputi tingkat suku bunga, tingkat inflasi, pertumbuhan pasar dan kurs 
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mata uang. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat juga memperpanjang periode 

penelitian yang mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik dalam 

memprediksi Struktur Modal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan pula 

untuk menambah populasi perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian, 

tidak hanya perusahaan-perusahaan yang masuk dalam perusahaan sektor 

pertanian. 

b Secara Praktis 

1) Bagi pemilik dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

membantu untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi 

pada perusahaan terkait dengan struktur modal perusahaan yang 

tercermin dari komposisi utang dan modal perusahaan Sehingga para 

investor tidak menyesal atas investasi yang telah dilakukan dan membuat 

para investor tertarik untuk terus berinvestasi diperusahaan yang akan 

memberikan dampak baik pada harga saham dan nilai perusahaan. 

2) Bagi manajemen, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam 

keputusan dalam menentukan struktur modal perusahaan. Dalam 

memutuskan porsi struktur modal sebaiknya perusahaan jangan terlalu 

memperhatikan struktur aktiva, tingkat pertumbuhan penjualan, dan 

ukuran perusahaan tetapi lebih kepada variabel lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan dalam menentukan struktur modal. Seperti 

dengan meningkatkan profitabilitas untuk mengurangi penggunanaan 

utang dalam mengoperasikan bisnis perusahaan. 
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