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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui 

tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir 

interpretasi hasil analisis mengenai pengaruh profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan likuiditas terhadap 

struktur modal, dengan data yang terdistribusi normal, tidak terdapat 

multikolonieritas, bebas heterokedastisitas dan tidak adanya autokorelasi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 178 sampel selama periode 2010 

sampai dengan 2012, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa Hipotesis 1 ditolak. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan 

maka semakin tingginya tingkat strukrur modal perusahaan. Hal ini 

dimungkinkan karena semakin tingginya profitabilitas perusahaan 

maka perusahaan tersebut menggunkan hutang untuk memeperoleh 

laba yang lebih tinggi dengan meningkatkan kegitan operasional 

perusahaanya. Profitabilitas yang tinggi juga merupakan daya tarik 

bagi penanam modal di perusahaan. Hal ini mendukung trade off 

theory, karena profitabilitas diprediksikan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap struktur modal. Perusahaan yang memiliki profit yang 
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tinggi akan menggunkan lebih banyak hutang untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

perusahaan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

struktur modal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Hipotesis 2 

ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi ataupun 

rendahnya pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan struktur modal perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap hutang karena 

perusahaan yang memiliki total asetnya yang lebih, telah mencukupi 

kebutuhan dananya, sehingga tidak membutuhkan hutang atau dana 

eksternal melainkan dari penggunaan modal sendiri, yaitu sumber 

dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi struktur modal atau hutang perusahaan, dengan 

demikian dapat diartikan bahwa Hipotesis 3 ditolak. Kemungkinan 

yang  dapat  terjadi dari hasil penelitian ini adalah bahwa perusahaan 

lebih cenderung menyukai pendanaan yang berasal dari modal sendiri 

dibandingkan dari hutang, sehingga ukuran perusahaan tidak  memiliki  

pengaruh  terhadap  penggunaan  sumber dana  eksternal. 
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur aktiva memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 4 diterima. Semakin besar struktur aset 

yang dimiliki perusahaan khusunya aset tetap maka semakin kecil 

manajemen perusahaan membutuhkan struktur modal berupa hutang. 

Ketika struktur aktiva meningkat, maka kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan juga ikut meningkat, sehingga mengakibatkan 

ketersediaan dana internalnya yang juga tinggi. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 5 diterima. Perusahaan dengan tingkat 

likuiditas yang tinggi, berarti perusahaan tersebut memiliki cukup 

banyak dana yang dapat digunkan untuk membiayai aktivitas 

perusahaan. perusahan yang mempunyai kemampuan likuiditas tinggi 

cenderung menggunakan dana internal dari pada dana external 

(hutang). 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penelitian ini 

memiliki saran untuk peneliti selanjutnya, diantaranya : 

1. Menambah jumlah periode pengamatan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mengganti dengan proksi lain dari 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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3. Menambah variabel independen selain pada penelitian ini seperti 

kepemilikan institusional, resiko bisnis, fleksibilitas keuangan, 

stabilitas penjualan, sikap manajemen dan kondisi internal 

perusahaan, dan variabel lainnya. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan pengolahan data analisa data serta interpretasi 

data, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian, antara 

lain : 

1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 

2010 sampai dengan 2012, sehingga dimungkinkan untuk penelitian 

selanjutnya menambah tahun lagi agar semakin efisien. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan lima 

variabel saja sedangkan banyak teori yang menjelaskan masih banyak 

variabel lain yang dapat mengukur pengaruh terhadap struktur.modal.
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