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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. SIMPULAN 

Pada penelitian ini, analisis terhadap Variabel-Variabel yang mempengaruhi 

struktur modal yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan risiko 

bisnis pada 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2012 hingga 2014 didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis secara parsial dimana: 

a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar 

yang memiliki citra yang baik di publik lebih dipercaya kreditur sehingga 

perusahaann besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dana dari 

keditur dari pada perusahaan kecil. 

b. Profiitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Artinya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka 

perusahaan tersebut akan dipercaya oleh investor sehingga akan lebih 

mudah memperoleh utang dari pihak ketiga. 

c. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan dengan arah negatif. Hal ini berarti, perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi cenderung menggunakan dana internal untuk 

pendanaan dan memanfaatkan likuditas untuk membayar utang. 
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d. Risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap strutkur modal 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan dengan tingkat 

risiko yang tinggi akan mengurangi penggunaan utang untuk menghindari 

terjadinya peningkatan risiko yang ditimbulkan akibat pinjaman dana. 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil analisis dan kesimpulan, maka saran 

yang dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Menambahkan variabel lainn yang mempengaruhi struktur modal 

sehingga dapat manambah pemahaman mengenai kebijakan pada 

struktur modal. 

b. Menambah jumlah periode penelitian dan terbaru agar hasil penelitian 

dapat menggambarkan keadaan terkini mengenai struktur modal di 

perusahaan. 

2. Bagi Kreditur: 

a. Dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan mengenai 

struktur modal. 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Jumlah variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya sebanyak 4 

variabel yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan risiko bisnis. 

2. Jenis perusahaan pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan 

manufaktur. 

3. Periode penelitian terbatas hanya 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 

2016. 


