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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Profitabilitas, 

Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Struktur Aset, dan Tingkat Pertumbuhan 

Penjualan terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2016. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil analisis regresi linear dan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Profitabilitas (ROA) memiliki tingkat 

signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,012 dan berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Struktur 

Modal, dengan arah negatif. Hal ini mendukung H1 yang menyatakan 

bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Struktur Modal hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra 

(2014), Sari (2016), Farisa (2017), Ratri (2017) dan Devi (2017). Dapat 

disimpulkan bahwa  H1 diterima. 

2. Secara parsial variabel Likuiditas (CR) memiliki tingkat signifikansi 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap Struktur Modal. Hal ini mendukung 

H2 yang menyatakan bahwa Likuiditas (CR) berpengaruh terhadap 

Struktur Modal, dengan arah negatif. Hasil penelitian ini konsisten 
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dengan penelitian yang  dilakukan oleh Putra (2014), Habibah (2015) 

dan Farisa (2017). Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. 

3. Secara parsial variabel Ukuran Perusahaan (Size) memiliki tingkat 

signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,011 dan berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Struktur 

Modal. Hal ini mendukung H3 yang menyatakan bahwa Ukuran 

Perusahaan (Size) berpengaruh terhadap Struktur Modal, dengan arah 

negatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fadhlillah (2016) dan Zuhro (2016). Dapat disimpulkan bahwa H3 

diterima. 

4. Secara parsial variabel Struktur Aset (SA) memiliki tingkat signifikansi 

diatas 0,05 yaitu sebesar 0,602 dan hal ini menunjukkan bahwa Struktur 

Aset (SA) tidak berpengaruh terhadap Struktur Modal. Hal ini tidak 

mendukung H4 yang menyatakan bahwa Struktur Aset (SA) 

berpengaruh terhadap Struktur Modal. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhlillah (2016), Maryanti 

(2016) dan Hapsari (2017). Dapat disumpulkan bahwa H4 ditolak. 

5. Secara parsial variabel Tingkat Pertumbuhan Penjualan (Growth) 

memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,218 dan hal ini 

menunjukkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Penjualan (Growth) tidak 

berpengaruh terhadap Struktur Modal. Hal ini tidak mendukung H5 

yang menyatakan bahwa Tingkat Pertumbuhan Penjualan (Growth) 

berpengaruh terhadap Struktur Modal dan hasil penelitian ini konsisten 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani (2012) dan Nastiti 

(2016). Dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square 0,387 

atau 38,7% dari variabel Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, 

Struktur Aset dan Tingkat Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur 

Modal. Sedangkan sisanya 61,3% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya lima tahun yakni dari tahun 

2012-2016 dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 70 sampel 

pada perusahaan pertambangan. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya lima 

variabel dependen saja yaitu Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran 

Perusahaan, Struktur Aset, dan Tingkat Pertumbuhan Penjualan. 

3. Pada penelitian ini menggunakan uji Run test untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi, karena pada uji Durbin Watson terjadi 

masalah autokorelasi. 
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5.3. Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Jika ingin melakukan penelitian dengan tema sejenis sebaiknya 

memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh dapat 

dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi dan mencoba 

objek yang berbeda agar dapat memberikan gambaran yang lebih 

banyak terhadap berbagai sektor perusahaan. 

b. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat 

menguji beberapa variabel lain yang diduga memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal seperti pajak, risiko bisnis, sikap 

manajemen dan masih banyak lagi. 

2. Bagi Perusahaan Pertambangan 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata yang berpengaruh terhadap 

struktur modal adalah Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran 

Perusahaan. Oleh karena itu perlu perusahaan memperhatikan sumber 

kebanyakkan yang berkaitan dengan ketiga variabel tersebut agar dapat 

mencapai tujuan perusahaan.  

3. Bagi Investor 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan dapat menjadi dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum investasi. 


