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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaruh variabel internal 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi meliputi variabel Struktur 

Modal yang diukur deng Debt to Equity Ratio (DER), variabel Ukuran Perusahaan 

yang diukur dengan Size, variabel Risiko Bisnis yang diukur dengan Degree of 

Operating Leverage (DOL)  dan variabel Struktur Aktiva yang diukur dengan SA 

pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. 

Sesuai dengan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. Dengan demikian, 

maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal tidak terbukti. 

b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko Bisnis tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Struktur Modal. Dengan demikian, maka hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa Risiko Bisnis berpengaruh signifikan 

terhadap Struktur Modal tidak terbukti. 

c. Hasil penelitian ini menunjukkan Struktur Aktiva berpengaruh signifikan 

terhadap Struktur Modal. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa Struktur Aktiva berpengaruh signifikan terhadap 

Struktur Modal terbukti. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah referensi selanjutnya ada beberapa saran yang dapat bermanfaat, 

antara lain: 
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a. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian yang 

dapat mempengaruhi struktur modal selain dalam penelitian ini dan juga 

menambah periode waktu pengamatan agar penelitian menjadi lebih 

panjang dalam periodenya. Selanjutnya peneliti dapat juga meneliti 

sampel penelitian yang berbeda dan lebih luas cakupannya dengan 

variabel yang sama sehingga dapat melihat perbedaan pengaruh yang 

berbeda. 

b. Bagi para investor dan perusahaan diharapkan dapat mengetahui struktur 

modal yang digunakan perusahaan sebagai sumber pendanaan shingga 

para investor dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dan 

memperhatikan profitabilitas yang tinggi akan menguntungkan investor. 

c. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memperhatikan penggunaan dana 

perusahaan untuk digunakan secara optimal baik dana internal maupun 

eksternal, agar penggunaan dana eksternalnya tidak terlalu besar dalam 

melakukan kegiatan perusahaan. 
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