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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Penelitian ini menguji pengaruh kebijakan dividen yang diproksikan 

dengan dividend payout ratio (DPR), likuiditas yang diproksikan dengan current 

ratio (CR) dan profitabilitas yang diproksikan dengan return on assets (ROA) 

terhadap struktur modal yang diproksikan dengan debt to equity ratio (DER) pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015-2019. Dari penelitian diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2015-2019. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2015-2019. 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2015-2019. 

4. Kebijakan dividen, likuiditas dan profitabilitas secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel struktur modal pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi tahun 2015-2019. 

5. Variabel yang paling dominan pada penelitian ini yaitu variabel profitabilitas 

(X3). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Meskipun penelitian sudah dilakukan dengan prosedur ilmiah, namun 

demikian masih memiliki keterbatasan penelitian yaitu masih terdapat faktor-

faktor di luar variabel penelitian ini yang dapat mempengaruhi struktur modal. 

5.3 Saran 

  Berdasarkan hasil kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran 

yang diberikan peneliti untuk penelitian di masa yang akan datang, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Informasi mengenai Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal diharapkan agar perusahaan mampu mengelola aset yang 

dimilikinya dengan optimal. Sehingga besaran laba bersih yang dimiliki 

perusahaan dapat digunakan untuk membiayai aktivanya tanpa 

penggunaan dana eksternal yang berupa hutang. 

Informasi mengenai kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal diharapkan agar perusahaan mengetahui bahwa 

kenaikan dividen yang terjadi tidak selalu diikuti dengan kenaikan utang 

perusahaan, karena dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan 

struktur modal (utang) dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi struktur modal 

namun penelitian ini hanya menggunakan variabel independen : kebijakan 

dividen yang diproksikan dengan dividend payout ratio (DPR), likuiditas 
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yang diproksikan dengan current ratio (CR), profitabilitas yang 

diproksikan dengan return on assets (ROA). Peneliti menyarankan untuk 

menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi struktur 

modal seperti ukuran perusahaan dan pemanfaatan aset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	BAB V PENUTUP
	5.2  Keterbatasan Penelitian
	5.3  Saran


