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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara 

empiris mengenai Uukuran perusahaan,profitabilitas, likuiditas dan struktur 

aktiva terhadap struktur modal. Berdasarkan  analisa  data  dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir 

interpretasi hasil analisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

likuiditas dan struktur aktiva dengan alat yang terdistribusi normal, tidak 

terdapat multikolenieritas, bebas autokorelasi dan tidak adanya 

heterokedasitas. Dari hasil ini penelitian yang dilakukan pada 470 sampel 

selama periode 2010 sampai dengan 2014, maka dihasilkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan terdapat pengaruh positif 

dan signifikan variabel independen ukuran perusahaan (size) terhadap 

struktur modal. Dengan ukuran perusahaan yang tinggi akan menaikan 

struktur modal. Karena dengan ukuran perusahaan yang besar akan menarik 

minat para investor untuk menginveskan dananya pada perusahaan tersebut. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan terdapat pengaruh positif 

signifikan variabel independen profitabilitas (ROE) terhadap struktur modal.  
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profitabilitas diprediksikan memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur 

modal. Perusahaan yang memiliki profit akan menggunakan lebih banyak 

hutang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dari pengurangan 

pajak. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan terdapat pengaruh negatif 

signifikan variabel independen likuiditas (CR) terhadap struktur modal . Hal 

ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang 

tinggi mempunya dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut 

akan menggunakan dana internalnya terlebih dahulu, sesuai dengan pecking 

order theory. Hal ini berarti bahwa variabel likuiditas berpengaruh negative 

signifikan terhadap struktur modal. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan terdapat pengaruh positif 

signifikan variabel independen struktur aktiva (TA) terhadap struktur modal. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen  

Bagi manajemen keuangan disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modalnya, karena dalam penelitian ini 

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

Bagi Investor, disarankan sebelum menanamkan modalnya di suatu 

perusahaan perlu memperhatikan struktur modal perusahaan dengan tetap 

mempertimbangkan dampak positif dan negatif kebijakan struktur modal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan 

sehingga dapat meningkatkan distribusi data yang lebih baik. Mengganti 

sampel penelitian yang lebih bnyak perusahaannya. Peneliti juga 

mempertimbangkan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi 

Struktur Modal untuk mengetahui kondisi pasar modal yang 

sesungguhnya, sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendukung. 

C. Keterbatasan Masalah 

 

1. Jenis perusahaan yang dijadikan sampel yaitu perusahaan manufaktur 

periode 2010-2014. 

2. Variabel independen  yang digunakan dalam penelitian ini hanya 4 variabel 

yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan struktur aktiva hingga  

ada  kemungkinan  bahwa  ada  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi 

struktur modal namun tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3. Data sampel perusahaan  hanya  didasarkan  pada  data  keuangan  tahunan   

periode 2010 sampai 2014,diharapkan dapat lebih akurat bila menggunakan 

data tahunan yang  lebih  lama. 

4. Dalam penelitian data sempel yang digunakan tidak normal. 


