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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. KESIMPULAN 

 Variabel IOS yang diproksikan menggunakan MVEBVE 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat investasi 

menguntungkan yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi juga 

laba yang akan diperoleh, yang mana hal tersebut akan berdampak 

pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

 Variabel IOS yang diproksikan menggunakan MVEBVE 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal yang 

diproksikan menggunakan DER. Semakin tinggi investasi yang 

dilakukan perusahaan, maka akan membutuhkan modal yang besar 

untuk mem iayai investasi yang dilakukannya. Hal itu mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan struktur modal perusahaan tersebut. 

 Variabel IOS yang diproksikan menggunakan MVEBVE 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal yang 

diproksikan menggunakan DAR. Semakin tinggi investasi yang 

dilakukan perusahaan, maka semakin besar juga modal yang 

dibutuhkan. Hal itu mendorong perusahaan untuk meningkatkan 

struktur modal perusahaan tersebut. 

 Variabel struktur modal yang diproksikan menggunakan DER 

tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 

yang diproksikan menggunakan ROE. Hal itu menunjukkan bahwa 
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semakin tinggi struktur modal perusahaan maka akan mengurangi 

biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan itu sendiri, yang mana hal 

itu dimanfaatkan perusahaan untuk meninggkatkan kinerja keuangan 

perusahaan itu sendiri. 

 Variabel struktur modal yang diproksikan menggunakan DAR 

tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 

yang diproksikan menggunakan ROE. Hal itu menunjukkan bahwa 

semakin tinggi struktur modal perusahaan maka akan mengurangi 

biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan itu sendiri, yang mana hal 

itu dimanfaatkan perusahaan untuk meninggkatkan kinerja keuangan 

perusahaan itu sendiri. 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran-

saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Saran bagi investor 

a. Memperertimbangkan investasi yang akan dilakukan terutama 

pada sektor Manufaktur sehingga akan mendapat tingkat return 

seperti yang diharapkan 

b. Mempertimbangkan keuntungan yang didapatkan perusahaan, 

karena hal tersebut dapat menjelaskan kemampuan kinerja dan 

prospek perusahaan itu sendiri yang nantinya akan 

memakmurkan para pemegang saham/investor itu sendiri 
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2. Saran bagi perusahaan 

Perusahaan mempertimbangkan investasi atas aset yang dimiliki 

perusahaan, karena hal tersebut diharapkan dapat menambah 

produktivitas perusahaan dan dapat menambah laba perusahaan itu 

sendiri 

3. Saran bagi mahasiswa 

Tidak hanya terfokus terhadap perusahaan sub sektor Manufaktur 

saja, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterapkan oleh 

keseluruhan perusahaan yang ada di Indonesia. 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

 Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, 

terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

antara lain:  

1. Penelitian hanya menggunkana 4 variabel saja dalam penelitian, 

dan masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Peneliti hanya menggunakan software olah data SPSS versi 21, 

diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

software olah data yang lain, seperti Eviews, dll. 

3. Peneliti hanya menggunakan satu proksi dalam setiap variabel. 




