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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 

profitabilitas, likuiditas, dan risiko bisnis terhadap struktur modal. Objek 

penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 

BEI dengan periode 2013-2015. Dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan, 

maka jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 30 

sampel per tahun, sehingga total observasi yang digunakan berjumlah 90 

observasi.  

       Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Profitabilitas tidak mermiliki pengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Hal ini dikarenakan adanya perlambatan ekonomi yang terjadi 

di indonesia yang hanya berkisar  4-4,5% menyebabkan profitabilitas 

perusahaan menurun. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Hal 

ini dapat terjadi karena perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi 

cenderung menggunakan utang relatif rendah dikarenakan aset lancar 

perusahaan yang mampu menutupi kebutuhan dana yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 
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3. Risiko bisnis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Hal ini dapat terjadi karena tingkat risiko bisnis suatu 

perusahaan tidak dapat memperlihatkan secara pasti sumber pendanaan 

yang akan dipilih oleh perusahaan. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis  

Struktur modal merupakan salah satu unsur yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan pendanaan. Selain itu, pentingnya 

mempertimbangkan struktur modal dalam pendanaan sebagai dasar 

dalam membuat struktur modal yang optimal. Perusahaan umumnya 

cenderung lebih menyukai menggunakan pendanaan dari internal 

dibandingkan dengan menggunakan pendanaan eksternal. Hal ini 

sesuai dengan teori Pecking Order yang menyebutkan bahwa 

perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan internal sebagai 

sumber pendanaannya, jika pendanaan eksternal dibutuhkan maka akan 

digunakan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu sebagai 

pilihan terakhir. 

2. Implikasi Praktis 

Bagi investor, mereka dapat melihat kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya dan juga struktur modal yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan melalui komposisi pendanaan internal dan eksternal. 

Karena pertimbangan dalam penggunaan  pendanaan yang tepat dapat 
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menciptakan struktur modal optimal, dimana struktur modal 

perusahaan akan memaksimalkan harga sahamnya. 

Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini menambah literatur 

yang bisa dipertimbangkan dalam pengembangan ilmu khususnya 

dalam akuntansi keuangan mengenai struktur modal. 

 

C. Saran  

       Berdasarkan  hasil penelitian, maka saran yang bisa peneliti berikan 

untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan BEI 

(www.idx.co.id) sebagai sumber mendapatkan sampel penelitian tetapi 

dapat menambah dari sumber lain. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti 

sampel penelitian untuk digunakan 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel 

independen atau mengganti variabel independen lain yang tidak ada 

dalam penelitian ini. 

 


