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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pengolahan deskriptif, analisis, interpretasi data dan 

pengolahan data statistik yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa :  

1. Rasio bisnis secara signifikan berpengaruh negatif terhadap struktur modal 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2010. Artinya, apabila resiko bisnis meningkat maka struktur modal akan 

turun. Sebaliknya apabila resiko bisnis turun, maka struktur modal akan 

naik atau meningkat. 

2. Nilai Koefisien determinasi (R2) yang diperoleh adalah sebesar 0,1923 

yang menunjukkan bahwa variasi struktur modal yang bisa dijelaskan oleh 

variabel resiko bisnis adalah sebesar 19,23%, hal tersebut menunjukkan 

bahwa pengarah resiko bisnis terhadap struktur modal tergolong rendah, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel 

resiko bisnis yang tidak dimasukkan dan di teliti dalam penelitian ini. 

 

B. Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rasio bisnis secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan LQ 45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010. Oleh karena itu 
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implikasi yang timbul adalah perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan upaya-upaya untuk menghindari risiko 

bisnis yang memperkuat struktur modal. 

 

C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan serta implikasi di atas, maka peneliti 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Manajer keuangan harus memperhatikan cost of capital dalam menentukan 

apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri ataukah 

dipenuhi dengan modal asing. Penggunaan modal asing akan menentukan 

struktur modal.  

2. Dalam melakukan keputusan pendanaan, perusahaan dituntut untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

adalah risiko bisnis, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya 

diantaranya adalah pertumbuhan aktiva, stabilitas penjualan, profitabilitas 

dan kondisi internal perusahaan. 

3. Untuk peneli selanjutnya diharapkan tidak menggunakan data dari LQ 45 

namun peneliti menyarankan untuk menggunakan data dari perusahaan 

seperti perusahaan manufaktur, perbankan dan perusahaan jasa. 
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