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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, risiko 

bisnis dan usia perusahaan terhadap struktur modal baik secara parsial maupun 

secara simultan. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

struktur modal. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ha1 ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Suryono (2016) dan 

sejalan dengan penelitian Putri (2012) yang mengatakan bahwa profitabilitas 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. 

2. Likuiditas (CR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 

diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ticoalu (2013) dan Wardana 

dan Sudiartha (2015) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh 

negatif terhadap struktur modal. 

3. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha3 ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Alzomaia and Turki 

(2014) dan Adiyana dan Ardiana (2014) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal tetapi sejalan 

dengan penelitian Sawitri dan Lestari (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 
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perusahaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal. 

4. Risiko bisnis (RB) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

struktur modal. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan Ha4 

ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rouben (2013) dan 

Alzomaia and Turki (2014) yang menyatakan risiko bisnis memiliki pengaruh 

negatif terhadap struktur modal tetapi sejalan dengan penelitian Adiyana dan 

Ardiana (2014) dan Sawitri dan Lestari (2015) yang menyatakan risiko bisnis 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

5. Usia perusahaan (AGE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan Ha5 

ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wardana dan 

Suadiartha (2015) yang menyatakan risiko bisnis berpengaruh terhadap 

struktur modal tetapi sejalan dengan hasil penelitian Muhammed (2014), yang 

mengemukakan terdapat hubungan yang positif antara usia perusahaan dengan 

struktur modal. 

 

5.2 Implikasi 

1. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban 

utangnya, perusahaan yang likuid menandakan perusahaan mampu 

membayarkan utangnya tepat waktu atau tidak melewati jatuh tempo. Hasil 

penelitian ini menunjukkan likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. 

Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya perusahaan lebih 
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memperhatikan likuiditas agar dapat menentukan struktur modal yang optimal 

sehingga dapat memaksimumkan harga saham. 

2. Usia perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu berdiri, 

bertahan, bersaing dan mengambil kesempatan bisnis di dalam suatu 

perekonomian. Hasil penelitian ini mengandung implikasi agar kedepannya 

perusahaan dewasa diharapkan semakin mampu dalam memanfaatkan 

peningkatan dari struktur modalnya untuk menghasilkan laba yang lebih besar 

dari manfaat pemakaian utangnya. 

 

5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit selama tiga tahun, yaitu tahun 2014-2016. 

Hal ini membuat hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi terhadap semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap struktur modal yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dapat diketahui dari nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,652 atau 65,2%, sedangkan sisanya 34,8% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.  
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5.4 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat ditujukan 

kepada peneliti selanjutnya terkait dengan struktur modal, yaitu: 

1. Menggunakan data lebih dari tiga tahun dan memperluas objek penelitian, agar 

hasil penelitian dapat digeneralisasi. 

2. Menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap struktur 

modal, misalnya pertumbuhan penjualan, struktur aset, kepemilikan manajerial 

dan growth opportunity.  
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