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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel 

independen Struktur Aktiva, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap 

variabel dependen Struktur Modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama periode tahun 2014–2016. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa variabel Struktur Aktiva yang 

diukur dengan Struktur Asset (SA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Strukur Modal. 

b. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa variabel Profitabilitas yang 

diukur dengan Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Struktur Modal 

c. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa variabel Pertumbuhan Penjualan 

yang diukur dengan Pertumbuhan Penjualan (PP) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Struktur Modal. 

 

V.2  Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu struktur modal, 

profitabilitas, dan perumbuhan penjualan, periode penelitian ini adalah 

selama tiga tahun dari tahun 2014 – 2016, dan objek dalam penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia 

yang terdaftar di BEI. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 

menambah atau mengganti variabel independen lain dan disarankan 
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untuk memperpanjang periode waktu penelitian lebih dari tiga tahun 

agar dapat memperoleh hasil yang mendekati kondisi yang 

sebenarnya, serta disarankan untuk menggunakan populasi yang 

berbeda dan lebih luas lagi serta Mengambil data dari sumber lain 

selain di www.idx.com. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Investor 

Penelitian ini menemukan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Struktur Modal. Disarankan para investor 

menganalisa tingkat profitabilitas yang telah diperoleh oleh 

perusahaan untuk menjadi pertimbangan yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan. 

2) Bagi Perusahaan 

Disarankan perusahaan untuk selalu mengelola Profitablitas dengan 

baik karena berdasarkan hasil dari penelitian ini, profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan tehadap Struktur Modal. Hal ini 

mengartikan bahwa setiap peningkatan atau penurunan profitabilitas 

sangatlah mempengaruhi Struktur Modal. 
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