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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh antara Struktur Aktiva 

dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal. Dari data penelitian yang dilakukan 

diperoleh hasil bahwa : 

a. Variabel struktur aktiva dan risiko bisnis secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap struktur modal.  Hal ini menunjukkan bahwa semua 

variable independen berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

b. Koefisiensi determinasi dari model regresi yang diperoleh sebesar 21,5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel struktur aktiva dan variabel risiko 

bisnis mampu menjelaskan variabel struktur modal 21,5%. 

c. Variabel struktur aktiva mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal.  Hal ini menunjukkan bahwa struktur aktiva yang 

dimiliki perusahaan dapat dijadikan sebagai jaminan kepada kreditor untuk 

memperoleh pendanaan eksternal. Dan hal ini akan mempengaruhi proposi 

struktur modal yang dimiliki perusahaan. 

d. Variabel risiko bisnis mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkan, semakin tinggi Risiko 

Bisnis maka akan menurunkan Struktur Modal. Hal ini karena, semakin 

besarnya risiko bisnis di suatu perusahaan berdampak pada penurunan 

pembiayaan dengan utang (struktur modal). Dan sebaliknya, semakin 
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rendah risiko bisnis pada perusahaan, maka akan meningkatkan struktur 

modal pada perusahaan. 

 

B. Implikasi 

Setelah dilakukannya penelitian mengenai pengaruh Struktur Aktiva dan 

Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2013-2014, diketahui bahwa implikasinya adalah : 

a. Struktur aktiva mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

struktur modal,  di mana saat perusahaan memiliki struktur aktiva yang 

tinggi, struktur modalnya tinggi. Hal ini karena perusahaan yang memiliki 

aktiva yang cocok dijadikan sebagai agunan cenderung lebih banyak 

menggunakan pendanaan eksternal dalam bentuk utang dan secara 

langsung akan mempengaruhi keputusan dari struktur modal perusahaan 

tersebut. Untuk itu, perusahaan harus memperhatikan kualitas dari struktur 

aktiva yang dimiliki perusahaan, agar kreditor mau menerima aktiva 

tersebut sebagai jaminan, karena aktiva tersebut dinilai layak dan likuid 

untuk dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh pendanaan eksternal. 

b. Penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko Bisnis mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal.  Pengaruh Risiko Bisnis 

negatif signifikan terhadap Struktur Modal perusahaan, maka Risiko 

Bisnis dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan Struktur 

Modal bagi perusahaan. Perusahaan dengan risiko bisnis yang tinggi 
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mempunyai beban tetap yang besar, sehingga perusahaan akan cenderung 

meminimalisasi utang untuk mengurangi beban tetap berupa bunga. 

 

C. Saran 

Setelah menyimpulkan dan membuat implikasi dari penelitian yang 

dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan sebagai 

berikut: 

1) Bagi pihak perusahaan 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

yang dapat membantu manajemen dalam memberikan keputusan 

tentang struktur modal yang akan digunakan perusahaan. 

b. Diharapkan perusahaan dapat menambah masa manfaat atau mengganti 

aktiva yang dimilikinya dengan aktiva yang lebih baik, jika masa 

manfaatnya telah habis, agar para kreditor dapat memberikan pinjaman 

lagi pada waktu berikutnya. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga 

risiko bisnis yang kemungkinan akan terjadi karena apabila perusahaan 

memiliki risiko bisnis yang tinggi, maka para kreditor tidak akan 

memberikan pinjaman. 

2) Bagi peneliti yang akan datang  

  Penelitian yang akan datang hendaknya memperbanyak variabel 

seperti pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman 

dan agen pemberi peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan 

dan fleksibilitas keuangan. 
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3) Bagi investor 

  Investor diharapkan mengetahui perkembangan struktur modal, 

struktur aktiva dan risiko bisnis perusahaan sebelum melakukan suatu 

investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


