
65 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Aktiva, 

Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan Sektor Tekstil & Garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2018. Berdasarkan hasil analisi regresi linear berganda, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 1. Struktur Aktiva memiliki pengaruh terhadap Struktur Modal yang diwakili 

oleh Debt to Equity Ratio (DER). Hasil uji membuktikan yaitu dengan nilai t 

hitung dari struktur aktiva sebesar 2,062 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,046 atau lebih kecil dari 0,05, maka dari itu hipotesis pertama menyatakan 

bahwa struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal diterima. 

 2. Likuiditas yang diwakili dengan Current Ratio (CR) memiliki tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal yang di wakili Debt to Equity 

Ratio (DER). Hasil uji menghasilkan nilai t hitung CR sebesar -0,938  dengan 

tingkat signifikan 0,354. Oleh karena itu hipotesis kedua yang menyatakan 

current ratio berpengaruh tidak siginifikan terhadap struktur modal diterima. 

 3. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap signifikan Struktur 

modal yang diwakili Debt to Equity ( DER). Hasil ui membuktikan yaitu 
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dengan nilai t hitung dari pertumbuhan penjualan sebesar -0.543  dengan tingkat 

signifikan 0.591. oleh karena itu hipotesis kedua yang menyatakan pertumbuhan 

penjualan berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal diterima. 

 

5.1 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, dapat disampaikan 

beberapa saran yaitu antara lain: 

1. Bagi Manajemen perusahaan 

 Hasil yang di dapatkan atau digunakan dalam penelitian ini variabel 

independen yang mempengaruhi struktur modal dengan mempertimbangkan 

berbagai analisis diatas dan perusahaan dalam pengambilan keputusan 

mengenai penggunaan struktur modal yang optimal agar tujuan dari 

manajemen perusahaan bisa meningkat dan mensejahterakan para investor. 

2. Bagi Investor 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa likuiditas dan 

pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh negative terhadap struktur 

modal.Oleh karena itu investor disarankan untuk lebih memperhatikan 

faktor-faktor yang bersangkutan sehingga tujuan investor dapat tercapai 

secara maksimal. 
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3. Bagi Penelitian berikutnya 

 Peneliti berikutnya disarankan untuk menambah variable-variabel 

yang berpengaruh pada struktur modal.Tidak terbatas hanya menggunakan 

variabel yang ada dalam penelitian ini saja. Penggunaan periode penelitian  

bisa ditambahkan lebih panjang dan terbaru dengan data sampel yang lebih 

updatean terbaru, sehingga bisa memperoleh gambaran hasil yang lebih lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




