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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan, 

struktur aset, dan kebijakan dividen terhadap struktur modal secara parsial maupun 

simultan. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini terbukti dari 

hasil uji t yang memiliki nilai sebesar 1,239 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,222. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 

ditolak. Hasil ini sejalan dengan Septiani dan Suaryana (2018) yang mendapati 

hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Hal ini 

terbukti dari hasil uji t yang memiliki nilai sebesar -4,598 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha2 diterima. Hasil ini sejalan dengan Ambarsari dan 

Hermanto (2017) dan Devi, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) yang mendapati 

hasil likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 

terbukti dari hasil uji t yang memiliki nilai sebesar -0,007 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,995. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha3 ditolak. Hasil ini sejalan dengan Marfuah dan Nurlaela 



100 

 

(2017) yang mendapati hasil tidak terdapat pengaruh signifikan pertumbuhan 

penjualan terhadap struktur modal. 

4. Struktur aset berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Hal ini 

terbukti dari hasil uji t yang memiliki nilai sebesar 2,820 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,007. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha4 ditolak. Hasil ini sejalan dengan Ambarsari dan 

Hermanto (2017) yang mengatakan struktur aset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal. 

5. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini terbukti 

dari hasil uji t yang memiliki nilai sebesar 0,338 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,737. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ha5 ditolak. Hasil ini sejalan dengan Wimelda dan Marlinah (2013) dan 

Wahyuni dan Ardini (2017) yang mendapati hasil kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan variabel dependen. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square sebesar 50,2% dan sisanya 49,8% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, saran yang 

dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan struktur modal adalah 

dapat menambahkan variabel independen lain seperti ukuran perusahaan, 

pertumbuhan aset, risiko bisnis, dan non-debt tax shield. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


