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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini meneliti tentang pengaruh tangibility of asset, profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, risiko bisnis, dan ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2011-2014. Kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil penelitian ini adalah: 

1. Tangibility of asset memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

tangibility of asset tidak berpengaruh dalam menentukan struktur modal 

perusahaan. 

2. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur 

modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan mengurangi sumber dana 

dari utang karena menggunakan dana yang berasal dari laba ditahan untuk 

memenuhi kebutuhan operasionalnya.  

3. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi memiliki 

kecenderungan menggunakan utang yang lebih besar.  
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4. Risiko bisnis memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur 

modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bisnis tidak 

berpengaruh dalam menentukan struktur modal perusahaan. 

5. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh dalam menentukan struktur modal 

perusahaan. 

 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat menghasilkan 

variasi dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. 

b. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan dapat menambahkan jumlah 

sampel penelitian atau dapat membandingkan sektor-sektor lain 

perusahaan yang terdaftar di BEI serta menggunakan jumlah waktu yang 

lebih banyak. 
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C. Implikasi 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

implikasi untuk perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu: 

a.  Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan harus meningkatkan profitabilitasnya untuk 

mengurangi sumber dana dari utang. Jadi perusahaan akan 

menggunakan dana yang berasal dari laba ditahan untuk memenuhi 

kebutuhan operasionalnya.  

b. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hal ini dapat 

menjadi fokus bagi perusahaan manufaktur agar terus meningkatkan 

penjualannya sehingga akan memudahkan perusahaan mendapat 

pinjaman jika membutuhkan pendanaan eksternal. 
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