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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini menguji apakah struktur modal (modal eksternal/Capital 

Adequancy Ratio) dan (modal internal/Equity to Asset Ratio) memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas (Return on Equity) pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian 

hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Sruktur modal (CAR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE). Artinya bahwa penggunaan modal eksternal dalam 

pendanaan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

perusahaan menghasilkan profitabilitas. 

2. Struktur modal (EAR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE). Penggunaan modal internal dalam pendanaan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan 

menghasilkan profitabilitas. 

3. Struktur modal (CAR dan EAR) secara simultan berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Artinya penggunaan modal 

eksternal dan modal internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. 
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5.2  Saran 

 Beberapa saran dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi manajemen bank, agar tetap memperhatikan sumber pendanaan 

dalam struktur modal perusahaan. Cari lah berbagai alternative pendanaan 

yang efisien dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, agar menggunakan sampel yang lebih banyak 

sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih akurat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel lain sehingga 

penelitian mengenai pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas dapat 

lebih luas, lengkap dan akurat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, buatlah tulisan yang maksud dan tujuan dari apa 

yang ingin disampaikan dari tulisan tersebut dengan jelas, sehingga dapat 

dipahami oleh pembaca. Tidak perlu terlalu banyak kajian teori, bahasa 

yang rumit, dan terlalu banyak istilah dalam penggunaan kosa kata. 

Sebuah buku (karya tulis) yang baik adalah buku yang apa ingin 

disampaikan oleh buku tersebut dapat diterima dan pahami dengan mudah 

oleh si pembaca, karena inti dari sebuah buku itu ditulis adalah ingin 

menyampaikan suatu informasi. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, buatlah penelitian yang benar-benar dimengerti 

oleh si peneliti. 




