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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis regresi 

data panel, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil dari pengujian Profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity 

(ROE), menunjukan hasil yang menyatakan bahwa Return On Equity 

(ROE) berpengaruh terhadap terhadap Struktur Modal yang diukur 

dengan Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan yang masuk di 

Indeks IDX30 periode 2014 sampai dengan 2018. Dengan demikian 

penelitian ini  sesuai dengan hipotesis. 

b. Hasil dari pengujian Ukuran Perusahaan  yang diukur dengan SIZE, 

menunjukan hasil yang menyatakan bahwa SIZE tidak berpengaruh 

terhadap terhadap Struktur Modal yang diukur dengan Debt to Equity 

Ratio (DER) pada perusahaan yang masuk di Indeks IDX30 periode 2014 

sampai dengan 2018. Dengan demikian penelitian ini tidak sesuai dengan 

hipotesis. 

c. Hasil dari pengujian Inflasi  dengan data Inflasi yang berasal dari data 

Badan Pusat Statistik, menunjukan hasil yang menyatakan bahwa Inflasi 

berpengaruh terhadap terhadap Struktur Modal yang diukur dengan Debt 

to Equity Ratio (DER) pada perusahaan yang masuk di Indeks IDX30 

periode 2014 sampai dengan 2018. Dengan demikian penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis. 

 

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Dalam proses pengerjaaan penelian ini dihadapkan dengan beberapa 

kendala yang menghambat dalam proses penyelesaian penelian, diantaranya 

adalah dalam pencarian buku maupun jurnal untuk referensi penelitian yang 

cukup sulit, serta keterbatasan dan ketidaktersediaa buku di perustakaan kampus 

menjadi hal yang menghambat dalam proses pengerjaan. Serta kurangnya fasilitas 
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kampus seperti internet dan komputer yang tersedia. Selain itu kesulitan dalam 

mengolah data perusahaan, karena beberapa perusahaan menggunakan mata uang 

asing pada laporan keuangannya sehingga peneliti harus mengkonversi menjadi 

rupiah. Hal lain yang menghambat adalah waktu pengerjaan skipsi yang 

berbentrokan dengan jatuhnya bulan Ramadhan sehingga peneliti nendapatkan 

kekurangan waktu dalam pengerjaan. Namun kendala-kendala tersebut tidak 

mempengaruhi hasil dari penelitian ini. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pembahasan dan kesimpulan di atas, 

maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 

makroekonomi lainnya, tidak hanya variabel inflasi tetapi menggunakan 

variabel lain seperti tingkat suku bunga, kurs mata uang, dan lain-lain. 

Dan untuk penelian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih 

besar yang dapat memberikan hasil lebih baik dalam memprediksi nilai 

struktur modal perusahaan.  

b. Secara Praktis 

Bagi pemilik dan investor, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi referensi dalam perimbangan pengambilan keputusan pada 

perusahaan terkait masalah struktur modal yang dipengaruhi dengan 

keadaan keuntungan perusahaan, ukuran perusahaan, dan tingkat inflasi 

yang ada. Sehingga peara investor dapat dapat lebih mudah dalam 

mengambil keputusan investasi. 
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