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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan dapat diajukan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada perusahaan 

sub sektor tekstil dan garmenn yang terdaftar di BEI. 

3. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positf terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor tekstil dan garmen industri yang terdaftar di BEI. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa 

kekurangan yang disebabkan oleh adanya sejumlah keterbatasan yang peneliti 

miliki, secara umum keterbatasan tersebut meliputi: 

1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu yang relatif pendek yaitu 

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sehingga data yang diambil 

ada kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka 

panjang.  

2. Peneliti juga mengalami keterbatasan waktu dalam pengerjaan penelitian 

ini, maka hanya menggunakan tiga variabel bebas saja yaitu ukuran 

perusahaan, likuiditas dan pertumbuhan penjualan. 
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5.3. Saran Penelitian 

Berdasarkan simpulan dan saran di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan periode 

penelitian yang lebih panjang untuk mengetahui konsistensi dari pengaruh 

variabel-variabel independen tersebut terhadap struktur modal. Selain itu, 

harus mempertimbangkan kestabilan kondisi perekonomian yang 

berhubungan dengan rentang waktu penelitian tersebut. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan ketepatan model yang akan dihasilkan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat dilakukan dengan menambah 

variabel-variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yang mungkin berpengaruh terhadap struktur modal, seperti misalnya 

menggunakan faktor manajemen seperti kepemlikan saham oleh 

manajemen dan institusi, rasio profitabilitas, struktur aktiva, resiko, dan 

faktor dari luar lingkungan peruahaan.  

5.4. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian hipotesis maka diajukan beberapa 

implikasi yang dapat memberikan manfaat positif bagi: 

1. Bagi perusahaan harus lebih memperhatikan struktur modal, Struktur 

modal yang baik adalah jika jumlah hutang perusahaan tersebut lebih 

sedikit dari jumlah modal sendiri. Karena dengan meningkatnya jumlah 

modal sendiri maka akan lebih mempermudah perusahaan dalam 

membiayai segala kebutuhan operasioanal perusahaannya. 
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2. Bagi perusahaan harus lebih memperhatikan tingkat likuiditas, karena 

dengan tingginya tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang 

jangka pendeknyana, maka resiko perusahaan untuk mengalami 

kebangkrutan akan lebih kecil, sehingga para investoer akan lebih percaya 

untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

3. Bagi perusahaan harus lebih memperhatikan pertumbuhan penjualan, 

karena dengan tingginya pertumbuhan perusahaan akan membutuhkan 

modal yang tinggi juga, sehingga perusahaan dapat mengontrol dana yang 

digunakan untuk menarik atau memberikan kepercayaan kepada investor 

untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. 

4. Bagi investor, sebelum investor menanamkan modalnya dalam suatu 

perusahaan harus melihat bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Investor 

juga bisa melihat dari ukuran perusahaan, likuiditas dan pertumbuhan 

penjualan. Perusahaan yang sebagian besar aktivanya tertanam dalam 

aktiva tetap dan perusahaan yang berukuran besar cenderung 

menggunakan hutang dalam struktur modalnya, begitu juga dengan laba 

yang semakin menurun akan membuat perusahaan banyak menggunakan 

hutang untuk meningkatkan nilai perusahaannya. 

5. Bagi investor nampaknya perlu memperhatikan nilai struktur modal 

perusahaan dengan tetap mempertimbangkan dampak positif maupun 

negatifnya. Dalam hal ini investor nampaknya perlu mencermati dari 

struktur modal yang dimiliki perusahaan serta pemanfaatannya agar 

hutang yang dimiliki perusahaan dapat memiliki komposisi yang ideal 

dengan kemampuan dan tingkat pertumbuhan perusahaan. 


