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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan yang terakhir  interpretasi

hasil analisis mengenai pengaruh profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan aset,

likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal, dengan menggunakan

data yang terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, bebas autokorelasi,

dan tidak adanya heterokidastisitas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan bab IV diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa

dalam penelitian ini variabel independen yaitu profitabilitas berpengaruh

signifikan terhadap struktur modal perusahaan dan variabel resiko bisnis

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan

jasa sektor hotel, restoran dan pariwisata. Sedangan variabel lainya yaitu

pertumbuhan asset, likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh

terhadap struktur modal perusahaan jasa sektor hotel restoran dan

pariwisata. Dan secara simultan telah diketahui bahwa struktur modal

dapat dijelaskan oleh lima variabel independen yaitu variabel

profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan asset, likuiditas, dan ukuran

perusahaan.
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2. Koefisien determinasi adjusted r-square adalah sebesar 0,548. Hal ini

berarti bahwa 54,8% variabel dependen yaitu struktur modal dapat

dijelaskan oleh lima variabel independen yaitu profitabilitas, resiko bisnis,

pertumbuhan aset, likuiditas dan ukuran perusahaan, sedangkan sisahnya

sebesar 45,2% struktur modal dijelaskan oleh variabel lain yaitu

kepemilikan manajerial.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan analisis data dan interpretasi hasil, penelitian ini memiliki

beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 4 tahun saja yaitu dari

tahun 2009 sampai tahun 2012. Dan perusahaan yang digunakan hanya

pada perusahaan jasa pada sektor hotel, restoran dan pariwisata. Untuk

penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan sektor lain dan

menambah tahun pengamatan untuk perbandingan.

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel profitabilitas, resiko

bisnis, pertumbuhan aset, likuiditas dan ukuran perusahaan

mempengaruhi struktur modal secara bersama – sama hanya terbatas

54,8% sehingga sisahnya sebesar 45,2 %  perlu dicari variabel lain yang

mempengaruhi struktur modal dalam model ini.

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen,

sedangkan dalam teori-teori yang terkait dengan struktur modal dikatakan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal banyak dan

kompleks,  sehingga lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini
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masih belum cukup mencangkup semua faktor-faktor struktur modal,

sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat ditambah variabelnya dengan

variabel yang lain.

4. Keterbatasan mendapatkan referensi penelitian terdahulu dan buku

sebagai bahan acuan, sehingga penulis mendapatkan sedikit kesulitan

dalam penulisan skripsi ini.

1.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan ialah:

1. Bagi perusahaan, perusahaan dalam menetapkan kebijakan struktur modal

bisa memperhatikan faktor likuiditas dan ukuran perusahaanya, karena

kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap kebijakan struktur modal yang

akan diambil.

2. Bagi investor, sebelum investor menanamkan modalnya dalam suatu

perusahaan harus melihat bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Investor

juga bisa melihat dari struktur aktiva, ukuran perusahaa dan

profitabilitasnya atau  labanya. Perusahaan yang sebagian besar aktivanya

tertanam dalam aktiva tetap dan perusahaan yang berukuran besar

cenderung menggunakan hutang dalam struktur modalnya, begitu juga

dengan laba yang semakin menurun akan membuat perusahaan banyak

menggunakan hutang untuk meningkatkan nilai perusahaannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperpanjang periode

penelitian atau menambah populasi penelitian yang mungkin akan

memberikan hasil yang lebih baik dalam memprediksi struktur modal.


