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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan pada bab 

sebelumnya tentang pengaruh struktur modal,struktur aktiva dan pertumbuhan 

penjualan terhadap profitabilitas pada perusahaan sub.sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-20108, maka peneliti menarik 

beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Sturktur modal yang diukur dengan proksi DER dari 12 sampel 

perusahaan,dari sampel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji t hitung dari 

uji pertama struktur modal sebesar 1,450 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,157 atau lebih besar dari nilai signifikansi α = 5% atau 0,05. Hasil 

menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, sehingga H1 ditolak. 

Uji kedua hasil dari uji t hitung struktur modal sebesar 1,000 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,325 atau lebih besar dari nilai signifikansi α = 

5%atau 0,05. Hasil menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H1 ditolak.  

2. Struktur aktiva yang diukur dengan proksi SA dari 12 sampel perusahaan, 

dari sampel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji t hitung -1,112 dengan 
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tingkat signifikansi sebesar 0,275,yang lebih besar dari nilai signifikansi α 

= 5% atau 0,05. Hasil menunjukkan bahwa struktur aktiva tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H2 ditolak. 

Uji kedua hasil dari uji t hitung struktur aktiva sebesar -2,179 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,037 atau lebih kecil dari nilai signifikansi α = 

5% atau 0,05. Hasil menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh dan 

signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H2 diterima. 

3. Pertumbuhan penjualan yang diukur dengan proksi GW dari 12 sampel 

perusahaan,dari sampel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji t hitung -

0,412 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,683, yang lebih besar dari nilai 

signifikansi α = 5% atau 0,05. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga 

H3 ditolak. 

Uji kedua hasil dari uji t hitung pertumbuhan penjualan sebesar -0,530 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,600 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi α = 5% atau 0,05. Hasil menunjukkan bahwa struktur modal 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H3 ditolak. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan serta kesimpulan diatas, adapun 

saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil 

yang baik, yaitu : 

 



84 
 

1. Bagi Perusahaan  

Perusahaan sebaiknya memberikan informasi yang akurat dan baik 

melalui laporan keuangan perusahaan. Yang nantinya akan menjadi 

perhatian investor dalam negri maupun luar negri untuk berinvestasi 

sehingga modal yang diterima perusahaan semakin besar. Dan perusahaan 

lebih meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu bersaing dalam 

memperoleh kepercayaan investor. 

2. Bagi Investor 

Sebaiknya investor memperhatikan dan dapat menilai struktur modal, 

struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan sebagai alat pertimbangan 

dalam memilih perusahaan sebelum memutuskan  berinvestasi pada suatu 

perusahaan, hal itu penting karena rasio – rasio tersebut apakah terbukti 

berpengaruh atau tidak terhadap profitabilitas perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan mengambil data yang digunakan dengan kelolosan 

dalam seluruh komponen uji asumsi klasik. 

b. Dalam penelitian mengenai struktur aktiva tehadap profitabilitas 

masih banyak yang belum dilakukan, maka disarankan untuk 

melanjutkan penelitian mengenai struktur aktiva dalam 

hubungannya dengan profitabilitas. 
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c. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas jangkauan 

penelitian,sehingga dapat dilihat hasil dari berbagai sektor dan 

bukan hanya fokus ke satu sektor saja. 

 


