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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa: 

a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Artinya apabila profitabilitas meningkat, maka struktur modal 

perusahaan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila profitabilitas 

menurun, maka struktur modal juga akan menurun. 

b. Tingkat prertumbuhan penjualan dan struktur aktiva tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur modal pada persahaan non-

manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan penjualan dan struktur aktiva maka 

penggunaan modal sendiri akan semakin tinggi dan membuat 

perusahaan menggunakan utang relatif kecil atau struktur modal nya 

makin rendah. 

c. Variabel independen yaitu profitabilitas, tingkat pertumbuhan penjualan 

dan struktur aktiva terhadap struktur modal sebagai variabel dependen 

adalah sebesar 14% sedangkan sisa nya 86%  dipengaruhi oleh diluar 

model yang di uji dalam penelitian ini. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki dalam penelitian berikutnya. Berikut 

adalah keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini hanya 14% yang 

mempengaruhi variabel dependen. Sisanya, 86% variabel lain yang 

mempengaruhi variabel dependen yang tidak dimasukkan dalam model 

regresi penelitian ini. 

2. Periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2012-2014 sehingga 

data dalam penelitian ini masih sedikit. 

5.3 Saran 

Adapun saran peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis usaha lainnya 

yang mengalami struktur modal yang meningkat dari tahun ketahun karena 

dalam penelitian ini sampel yang digunakan sedikit dan menambah 

periode penelitian. 

2. Secara keseluruhan profitabilitas, tingkat pertumbuhan penjualan dan 

struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Sehingga diharapkan 

perusahaan dapat meningkatkan struktur modalnya dengan menjaga 

tingkat profitabilitasnya agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.  

3. Perusahaan perlu mempertimbangkan dan menstrukturisasi kembali aktiva 

yang akan digunakan, perimbangan antara aktiva lancar dan aktiva tetap, 
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menjadi perhatian lebih lanjut bagi pihak manajemen perusahaan agar 

perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 


