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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Struktur Modal 

dengan probabilitas sebesar 5,722 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,017 < 0,05. Hal ini berarti kenaikan tingkat pertumbuhan profitabilitas 

dianggap sebagai indikasi kekuatan keuangan usaha dan dapat 

menyebabkan tuntutan yang lebih tinggi untuk mendapatkan dana 

tambahan dari sumber eksternal. Para usaha dengan tingkat volume 

pertumbuhan profitabilitas yang besar perlu meningkatkan dukungan 

keuangan tambahan untuk mendukung strategi belanja modal mereka. 

2. Ukuran Usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur 

modal dengan probabilitas sebesar 0,000 dan dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,999 > 0,05. Kondisi ukuran usaha suatu UMKM cenderung 

fluktuatif tergantung dari kondisi ekonomi pasar. Hal ini berarti usaha  

yang memiliki asset yang tinggi mampu memaksimalkan asset yang 

dimiliki dengan menempatkan kas yang dimiliki sebagai sumber 

operasional utama sehingga dapat menekan angka hutang yang 

dimilikinya. Namun, struktur modal juga akan berubah apabila asset yang 

dimiliki usaha tersebut mengalami penurunan. 
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3. Umur Usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap Struktur Modal 

dengan probabilitas sebesar 6,527 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,011 < 0,05. Umur usaha dipandang sebagai standar ukuran reputasi 

dalam model struktur modal. Seiring waktu, dari perspektif siklus hidup 

ekonomi suatu usaha akan meningkatkan kegiatan produksinya guna 

keberlanjutan usaha. 

4. Profitabilitas, Ukuran Usaha, dan Umur Usaha secara simultan probabilitas 

dalam mempengaruhi struktur modal sebesar 80,485 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. 
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5.2  Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan perumusan kesimpulan dari 

hasil penelitian. Maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan 

penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan 

yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. Bagi Pelaku UMKM 

Hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi 

pelaku usaha dalam menentukan keputusan struktur modal usahanya untuk 

meningkatkan kinerja usaha yang nantinya akan menjaga kepercayaan 

pelanggan, kreditur, maupun pihak investor yang akan berpengaruh terhadap 

kemajuan dan kelangsungan hidup usaha di masa yang akan datang. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan dan 

memutuskan investasi yang akan dilakukan, karena tentunya setiap investor 

menginginkan prospek yang baik di masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut 

tentang variabel-variabel yang dapat digunakan untuk mempengaruhi struktur 

modal dan dapat menambah variabel-variabel lainnya. 

 


