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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah di uji tentang struktur aset,

profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal perusahaan

pada perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia untuk tahun 2014-2018. Setelah melakukan beberapa analisis,

maka hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Struktur Aset berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap struktur

modal perusahaan. Hal ini menunjukan apabila struktur aset meningkat dapat

meningkatkan struktur modal yang menandakan bahwa semakin besar struktur

aset perusahaan, maka struktur modal perusahaan yang berasal dari hutang

masih dilakukan selama masih adanya aset tetap sebagai jaminan. Aset

berwujud yang semakin besar akan menunjukan kemampuan perusahaan dalam

memberikan jaminan yang lebih tinggi untuk meperoleh akses berhutang yang

lebih baik.

2. Profitabilitas pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal

perusahaan manufaktur sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2014 – 2018. Hasil ini menunjukan semakin tinggi

profitabilitas perusahaan justru semakin rendah struktur modal atau hutang

perusahaan. Semakin besar tingkat profitabilitas dari perusahaan maka semakin
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tinggi juga dana internal yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari laba

ditahan sebagai dana untuk kegiatan operasionalnya.

3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur

modal perusahaan. Hal ini menunjukan semakin tinggi pertumbuhan penjualan

maka semakin tinggi juga keuntungan yang didapat oleh perusahaan,

keuntungan yang didapat akan menjadi tambahan modal bagi perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan

penelitian maka diajukan saran, sebagai berikut:

1. Bedasarkan hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang signifikan

dari variabel profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur

modal perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan untuk perusahaan

baik yang menjadi subjek dalam penelitian ini atau pun diluar penelitian ini

untuk dapat memperhatikan beberapa faktor tersebut untuk mengoptimalkan

struktur modalnya. Sehingga hal yang dapat dilakukan oleh manajer

keuangan adalah meningkatkan profit agar nilai perusahaan meningkat.

2. Perusahaan harus mampu mengendalikan struktur asetnya agar struktur

modalnya tetap terjaga.

3. Perusahaan harus mempertahankan agar pertumbuhan penjualannya tidak

turun agar struktur modal tetap optimal.

4. Menambah populasi perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tidak hanya

perusahaan manufaktur tetapi juga jenis perusahaan lainnya yang terdaftar di

Bursa EfekIndonesia.
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5. Menambah variabel independen di luar model penelitian ini agar dapat

diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi struktur modal.
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