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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa struktur modal memiliki 

pengaruh langsung secara negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kinerja 

keuangan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Struktur modal 

memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang terdiri dari ROA, dan 

struktur modal memiliki pengaruh negatif yang lebih kecil terhadap nilai perusahaan 

apabila dimediasi oleh kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dimana nilai P value lebih besar dari 5%. 

 Dengan kata lain, struktur modal yang kecil akan meningkatkan ROA dan nilai 

perusahaan. ROA yang meningkat tidak terlalu mempengaruhi nilai perusahaan. 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi. Maka 

perusahaan harus mengutamakan dalam memperhatikan kondisi struktur modal agar 

memperoleh laba tinggi dan menarik minat investor untuk berinvestasi. 

   

5.2 Saran   

Bagi pihak perusahaan: 

1. Bagi perusahaan yang tercatat pada LQ 45, lebih baik memfokuskan pada 

pengelolaan ROA karena ROA memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, dibandingkan struktur modal perusahaan yang memiliki pengaruh 

negatif bagi perusahaan. 

2. Perusahaan lebih baik mulai memperbaiki struktur modal perusahaan karena 

memiliki risiko yang cukup tinggi meskipun saat ini perusahaan mampu 

menutupi risiko tersebut dengan aset yang cukup tinggi. 
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Bagi pihak investor: 

1. Perusahaan yang tercatat dalam LQ 45 belum tentu aman dan memiliki kondisi 

yang baik. hal ini dapat dilihat dari nilai perusahaan yang masih berkisar antar 0 

hingga 1. Ada baiknya setiap investor perhatikan dulu kondisi struktur modal dan 

ROA perusahaan sebelum melakukan investasi. 

2. Laba perusahaan yang tinggi, belum tentu menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut aman, struktur modal sangatlah penting untuk diperhatikan apabila 

investor berencana untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan untuk 

jangka waktu yang panjang. 

Bagi akademisi: 

 Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperbaiki dari 

penelitian yang telah dilakukan, yaitu : 

Rentang waktu untuk sampel penelitian yang lebih panjang. Data yang diambil 

dapat lebih dari 3 tahun sehingga penelitian dapat lebih mendalam dan akurat. 

  


