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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan: 

1. Secara parsial, Struktur Aktiva berpengaruh positif terhadap Struktur Modal 

dengan persentase pengaruh sebesar 0,2148 atau 21,48%. Hasil ini 

menunjukan bahwa variabel struktur modal mempunyai hubungan positif 

dengan struktur modal, yang berarti jika struktur aktiva meningkat maka 

penggunaan hutang akan semakin meningkat. Dari hasil tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur 

modal terbukti. 

2. Secara parsial, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Struktur 

Modal dengan persentase pengaruh sebesar 0,0265 atau 2,65%. Hasil ini 

menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif 

dengan struktur modal, yang berarti semakin besar suatu perusahaan maka 

semakin besar jaminannya untuk dapat menggunakan hutang yang lebih besar. 

Dari hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal terbukti. 

3. Secara parsial, Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Struktur Modal 

dengan persentase pengaruh sebesar 0,1634 atau 16,34%. Hasil ini 

menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki profit akan menggunakan lebih 
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banyak hutang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari 

pengurangan pajak. Dari hasil tersebut maka hipotesis yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal tidak terbukti. 

4. Secara simultan Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas 

berpengaruh terhadap Struktur Modal, dengan total persentase pengaruh 

sebesar 40,5%, sedangkan sisanya sebesar 59,5% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diamati di dalam penelitian ini. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, dengan mengetahui hasil penelitian ini bahwa variabel-

variabel seperti struktur aktiva mempengaruhi struktur modal perusahaan, hal 

ini menyiratkan bahwa variabel-variabel tersebut merupakan variabel yang 

dapat dikendalikan oleh perusahaan, sehingga dengan memperhatikan variabel-

variabel tersebut dan mengelolanya dengan maksimal diharapkan kebijakan 

hutang perusahaan akan lebih baik untuk terciptanya struktur modal optimal dan 

tercapainya nilai perusahaan. 

2. Adapun saran yang diharapkan peneliti pada penelitian selanjutnya yaitu 

sebagai berikut: 

 Peneliti selanjutnya dapat menambah periode analisis waktu dan jumlah 

sampel untuk mendapatkan hasil yang lebih mewakili karakteristik sampel. 

 Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel yang mempengaruhi struktur 

modal. 


