
 

 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan dari 

perusahaan sektor pertanian dan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan sebagai 

variabel independen dan struktur modal sebagai variabel dependen. 

 Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisis regresi yng telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

Pada perusahaan sektor pertanian profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal. Sedangkan pada perusahaan sektor barang konsumsi 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. 

2. Pengaruh likuiditas terhadap struktur modal 

Likuiditas pada perusahaan sektor pertanian berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan pada  perusahaan sektor barang 

konsumsi likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. 

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

Ukuran perusahaan pada perusahaan sektor pertanian berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan pada 



 

 

perusahaan barang konsumsi  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

struktur modal. 

4. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal 

Pertumbuhan penjualan pada perusahaan sektor pertanian berpengaruh positif 

signifikan terhadap struktur modal. Hasil yang berbeda pada perusahaan sektor 

barang konsumsi adalah pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap struktur modal.  

5.2 Implikasi Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa implikasi penelitian, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, informasi atau hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

sebaiknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan dalam rangka meningkatkan profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, 

dan pertumbuhan penjualan perusahaan melalui struktur modal  perusahaan agar 

mampu menarik minat investor untuk menanamkan saham diperusahaan tersebut.  

2. Bagi Investor  

Bagi para investor yang ingin menginvestasikan dananya ke perusahaan sektor 

pertanian maupun perusahan sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia, 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan dalam berinvestasi. 



 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini juga mengandung beberapa keterbatasan, keterbatasan tersebut 

antara lain : 

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan pada sektor pertanian dan barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Periode penelitian yang digunakan hanya 4 tahun, pengamatan dari tahun 2015 

sampai dengan 2018. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang memungkinkan terdapat 

kesalahan dalam memasukkan data yang berupa angka-angka. 

5.4 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan 

keterbatasan-keterbatasan yang ada, diharapkan untuk penelitian yang akan datang 

agar dapat memperbaiki hal-hal yang diantaranya : 

1. Bagi penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi struktur modal perusahaan, karena sangat baik dilakukan agar 

dapat lebih mendekati dan memaksimalkan gambaran atas factor determinan 

pembentuk struktur modal.   

2. Untuk penelitian selanjutnya agar data yang dihasilkan lebih baik, maka 

sebaiknya memilih sektor industry yang lebih besar lagi. 


