
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh antara Ukuran 

Perusahaan dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013. Dari data 

penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa: 

1) Terdapat pengaruh signifikan antara Ukuran Perusahaan terhadap Struktur 

Modal. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan aset besar akan 

lebih mudah mendapatkan dana dari pihak luar. Aset perusahaan yang 

besar akan mampu dijadikan sebagai jaminan. 

2) Terdapat pengaruh antara Risiko Bisnis dengan Struktur Modal. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan yang sedang melakukan ekspansif akan 

membutuhkan dana yang besar. Salah satu jalan untuk membiayai 

kegiatan ekspansif perusahaan adalah dengan mencari pinjaman dana dari 

pihak eksternal. 

3) Terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan dan Risiko Bisnis dengan 

Struktur Modal. Ukuran perusahaan yang besar dan memiliki risiko bisnis 

yang besar bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan 

kombinasi struktur modal seperti apa yang akan digunakan.  
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B. Implikasi 

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan dan 

Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013, diketahui bahwa implikasinya adalah 

sebagai berikut. 

Ukuran Perusahaan mempengaruhi Struktur Modal perusahaan secara 

signifikan sehingga Ukuran Perusahaan bisa dijadikan sebagai pertimbangan 

utama untuk menggunakan dana eksternal perusahaan yang berasal dari utang. 

Dalam memberikan pinjaman ke debitur, kreditur akan melihat seberapa besar 

jaminannya. Jaminan yang sering digunakan adalah aset perusahaan. Jadi 

perusahaan yang memiliki aset yang besar akan lebih mudah mendapatkan 

pendanaan dari pihak eksternal. 

Risiko Bisnis mempengaruhi Struktur Modal perusahaan secara signifikan 

sehingga Risiko Bisnis bisa dijadikan alasan utama oleh perusahaan dalam 

penentuan Struktur Modal. Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi akan 

mengalami risiko bisnis yang tinggi. Risiko bisnis yang tinggi bisa sampai tahap 

kebangkrutan kalau tidak diimbangi dengan dana yang memadai sehingga 

perusahaan harus memenuhi kebutuhan dana tersebut. Pemenuhan dana 

perusahaan bisa didapatkan dari pihak eksternal. 

Ukuran Perusahaan dan Risiko Bisnis bisa dimasukkan sebagai 

pertimbangan perusahaan dalam menentukan kombinasi Struktur Modal seperti 

apa yang akan digunakan. Perusahaan yang sedang melakukan ekspansi akan 

mengalami risiko bisnis yang tinggi sehingga memerlukan dana yang bisa 



 

didapatkan dari pihak eksternal. Pihak eksternal akan melihat seberapa besar 

jaminannya. Jaminan yang biasa diajukan berupa aset perusahaan. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi Struktur Modal seperti struktur 

aktiva, pajak, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan sikap manajemen dapat 

juga dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam memilih sumber dana, 

baik dari internal ataupun eksternal. 

 

 

C. Saran 

Setelah membuat kesimpulan dan implikasi dari penelitian yang dilakukan 

maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan dan memahami berbagai 

faktor yang mempunyai pengaruh dalam penentuan struktur modal 

sehingga akan menghasilkan keputusan struktur modal yang optimal bagi 

perusahaan. 

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Peneliti yang akan datang sebaiknya memperbanyak variabel seperti pajak, 

struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan sikap manajemen. Peneliti 

selanjutnya juga bisa mengganti proksi yang digunakan untuk mengukur 

ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan struktur modal. Selain itu, peneliti 

juga bisa menggunakan periode penelitian yang lebih panjang.  

 


