BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel bebas terhadap struktur modal perusahaan yang diukur melalui
profitabilitas, struktur aktiva, investment opportunity set, (ios) dan dioleh
menggunakan analisa regresi berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Dari
hasil pengelohan data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Profitabilitas yang diproksi dengan ROA secara persial tidak berpengaruh
signifikan terhadap struktur modal.
2. Struktur Aktiva secara parsial berpengaruh terhadap struktur modal
perusahaan.
3. Investment Oportunity Set (IOS) secara parsial berpengaruh terhadap struktur
modal perusahaan.
4. Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Investmen Opportunity Set (IOS) secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
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B. SARAN
1. Bagi Perusahaan
Penentuan struktur modal merupakan masalah penting bagi perusahaan
karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai dampak
langsung pada struktur finansial perusahaan. Manajer perusahaan diharapkan
harus mampu mempertimbangkan keputusan dalam pendanaan yang akan
diambil, baik akan menggunakan hutang atau modal sendiri. Karena
pendanaan tersebut diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan
serta untuk menciptakan struktur modal yang optimum.
2. Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak investor dengan
memberikan informasi beberapa variabel yang dapat berpengaruh terhadap
struktur modal. Sebagai investor diharapkan dapat memperhatikan variabel
apa saja yang dapat berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan sebelum
mengambil keputusan untuk melakukan investasi.
3. Bagi akademis
a. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki nilai
Adjusted R2 dengan memasukkan variabel-variabel lain, sehingga
diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Dan diharapkan penggunaan
periode

penelitian akan lebih banyak dan terbaru yang dapat

menggambarkan keadaan paling update pada setiap sampel perusahaan.
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Selain itu diharapkan juga agar peneliti selanjutnya dapat menambah
jumlah variabel yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan.
b. Bagi Perkembangan Ilmu
Diharapkan akan semakin banyak ilmu yang mempelajari tentang
pengaruh struktur modal

perusahaan. Terutama

tentang variabel

profitabilitas, struktur aktiva, dan investment opportunity set (ios).
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