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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertumbuhan perusahaan, struktur 

aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hasil uji signifikan parsial (uji T) menunjukkan bahwa rasio 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. 

2. Hasil uji signifikan parsial (uji T) menunjukkan bahwa rasio Struktur 

Aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2019. 

3. Hasil uji signifikan persial (uji T) menunjukkan bahwa rasio 

profitabilias (Return On Asset) tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015-2019. 

4. Hasil uji signifikan simultan (uji F) menunjukkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan
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 makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

1. Penelitian ini terbatas hanya berfokus pada perusahaan makanan dan 

minuman dan periode pengamatan hanya 5 tahun, oleh karena itu 

disarankan bagi penelitian untuk menggunakan menggunakan seluruh 

sektor yang ada dengan jangka waktu pengamatan yang lebih panjang. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang berasal dari sektor 

makanan dan minuman yang berada di Indonesia. 

3. Penelitian ini memiliki Adjusted R2 sebesar 0,181. Koefisien ini 

menunjukkan bahwa variabel dependen struktur modal dipengaruhi 

oleh variabel independen Pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, dan 

profitabilitas sebesar 81,1% tidak signifikan yang sisanya 18,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penilitian ini. 

5.3 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan diatas, maka 

penulis memberikan saran dalam  penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan-

kebijakan yang akan diambil perusahaan dalam hal pertumbuhan 

perusahaan, struktur aktiva, dan profitabilitas. 
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2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun 2015-2019, 

sehingga untuk tahun-tahun mendatang, hasil penelitian ini masih perlu 

untuk dilakukan pengujian kembali. 

3. Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk 

menindaklanjuti penelitian ini sebaiknya menggunakan jumlah 

populasi yang lebih luas dengan menggunakan seluruh perusahaan 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode yang lebih 

lama agar hasilnya lebih akurat.   


