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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  serta  dari  hipotesis  yang  

telah disusun  dan  telah  diuji  pada  bagian  sebelumnya,  maka  dapat  

disimpulkan mengenai pengaruh profitabilitas dan struktur aktiva terhadap 

struktur modal sebagai berikut: 

1. Variabel  profitabilitas  (Prof) mempunyai  hubungan searah  dengan  struktur 

modal. Profitabilitas merupakan  kemampuan perusahaan untuk  menghasilkan  

laba yang dihasilkan dari berbagai aktivitas perusahaan melalui sejumlah 

kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode 

tertentu. Sehingga dalam penelitian ini para investor harus menganalisa 

terlebih dahulu kondisi keuangan sebuah perusahaan sebelum menanamkan 

modal. 

2. Variabel  Struktur  aktiva (SA) mempunyai  hubungan  yang  searah  dengan 

struktur modal (SM). Sehingga, penelitian ini menanamkan semakin tinggi 

struktur aktiva (yang berarti semakin besar aktiva  tetap)  maka  penggunaan  

modal  sendiri  akan  semakin  tinggi  (modal  asing semakin  sedikit)  dengan  

kata  lain  struktur  modalnya  semakin  rendah. 

3. Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Aktiva secara simultan terhadap struktur 

modal. Struktur  modal  menunjukkan  proposi  atas  penggunaan hutang 

untuk membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, 
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perusahaan dapat  mengetahui  keseimbangan  antara  risiko  dan  tingkat  

pengembalian investasinya serta laba yang didapat.  

 

5.2 Implikasi 

  Berdasarkan  hasil  temuan  dan  kesimpulan  penelitian  yang telah  

diuraikan di atas  memberikan  suatu  impikasi. 

1. Bahwa  Struktur  modal  yang  harus ditanggung  oleh  perusahaan  ternyata  

tidak  meningkat  dengan  semakin tingginya  profitabilitas untuk  

menghasilkan  laba  yang  dihasilkan  dari berbagai  aktivitas  perusahaan  

melalui  sejumlah  kebijakan  dan  keputusan dilakukan oleh perusahaan 

selama periode tertentu.  

2. Struktur aktiva dalam keadaan bagaimanapun perusahaan  sebaiknya  jangan  

mempunyai  hutang yang  lebih besar  daripada  jumlah modal  sendiri, 

sehingga modal  yang dijamin tidak lebih  besar  dari  modal  yang  menjadi  

jaminannya.  

3. Kata  kuncinya  adalah hubungan yang signifikan antara struktur aktiva dan 

profitabilitas terhadap struktur  modal  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  

bagi  suatu  perusahaan dalam usaha mencapai dan mengembangkan 

bisnisnya. 

 

5.3 Saran 

  Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  hal-hal  yang terkait  dengan  

keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

yaitu: 
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1. Bagi para investor, sebelum menanamkan saham pada suatu perusahaan 

sebaiknya harus  mempelajari  terlebih  dahulu  tingkat  profitabilitas  yang 

mengukur  laba  bersih  yang  telah  dicapai  serta  struktur  aktiva  yang 

menggambarkan  posisi  hutang pada  perusahaan  yang ingin  ditanamkan 

modal. 

2. Penelitian  selanjutnya,  tingkat  populasi  perusahaan  manufaktur agar 

menggunakan jumlah sampel yang diambil lebih banyak disesuaikan dengan 

kriteria yang akan digunakan agar hasil yang didapat lebih akurat.  Penelitian 

selanjutnya lebih detail lagi mengenai komponen yang mempengaruhi 

struktur modal, dengan menambah Variabel seperti : tingkat pertumbuhan 

perusahaan (Growth Opportunity), Ukuran Perusahaan (Firm Size), dan 

Risiko Bisnis. 

3. Sebaiknya perusahaan dapat terus memperbaiki lagi posisi laporan neraca dan 

laporan laba rugi dalam laporan keuangan agar dapat menganalisa serta 

mengambil keputusan. Sehingga, laba yang diinginkan setiap perusahaan 

dapat tercapai. Peminjaman hutang lancar dan menarik para investor dalam 

negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modal pada perusahaan 

tersebut. 

 

 

 

 

 


