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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Hasil pengujian dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

dapat di jelaskan sebagai berikut : 

a. Secara parsial variabel resiko bisnis (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal (Y). 

b. Secara parsial variable pertumbuhan penjualan (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal (Y). 

c. Secara parsial variabel profitabilitas (X3) berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap truktur modal(Y). 

2. Secara bersama-sama ketiga variabel yaitu variabel resiko bisnis (X1),variabel 

pertumbuhan penjualan(X2), variabel profitabilitas(X3) berpengaruh terhadap struktur 

modal.  

3. variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap struktur modal adalah melihat dari 

nilai beta (standardized coefficient). Variabel profitabilitas (X3) memiliki nilai beta 

paling tinggi di bandingakan dengan kedua variabel bebas lainya yaitu resiko bisnis(X1) 

dan pertumbuhan penjualan (X2). Sehingga variabel Profitabilitas (X3) berpengaruh 

paling dominan terhadap struktur modal (Y). 
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5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan di atas ,maka saran-saran yang mau diajukan 

sebagia berikut : 

1. Bagi perushaan, sebagaimana telah di ketahui dari hasil penelitihan di harapakan 

perusahan dapat memanfaatkan penelitihan ini sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan kebijakan struktur modal untuk meningkatkan produktivitas yang akan 

menghasilakan keuntungan maksimal. Dari variabel-variabel yang telah di uji dalam 

penelitihan ini seperti profitabilitas menunjuhkan bahwa perusahan dapat terbantu oleh 

pendanaan yang berasal dari internal agar mengurangi peminjaman hutang. Sesuai 

dengan teory pecking order yang dimana perusahaan akan terlebih dahulu menggunakan 

dana internalnya sebelum menggunakan dana ekstranal. Oleh karena itu manajemen 

harus berhati-hati dalam menentukan keputusan pendanaan. Dan hal tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

2. Bagi penelitih selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitihan ini untuk dapat 

menambah variable-variabel lain yang belum di teliti dalam penelitihan ini, hal ini di 

karenakan terdapat beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi struktur modal 

seperti likuiditas, ukuran perusahan ,struktur aktiva ,pajak, dan lainya. Selain itu 

penelitian dapat di lakukan dengan menggunakan periode berbeda. Sehingga akan 

menghasilakn variabel yang lebih maksimal,lebih luas dan lengkap. 
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