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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh growth

opportunity, operating leverage, deviden, profitability, dan firm size terhadap

struktur modal perusahaan manufaktur di Indonesia, periode tahun 2004-2006.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab

terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian iniadalah:

1. Secara bersama - sama Pertumbuhan (X}), Operating Leverage (X2), Dividen

(X3), Profitabilitas (X*), dan Ukuran perusahaan (X5) berpengaruh secara

signifikan terhadap stmktur modal pada pemsahaan Manufaktur di Bursa Efek

Jakarta. Sedangkan besarnya pengaruh kelima variabel bebas tersebut adalah

sebesar 15,8%, sedangkan sisanya 84,2% dipengaruhi oleh variabel bebas

lainnya.

2. Secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

Growth Opportunity

Growth opportunity berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

struktur modal perasahaan. karena tingkat pertumbuhan perasahaan yang

relatif rendah

Operating leverage

Operating leverage berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

stmktur modal pemsahaan karena operating leverage menunjukkan tingkat
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risiko, atau tingkat sensifitifnya pembahan penjualan terhadap pembahan laba

perusahaan

Deviden

Deviden berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap stmktur modal

pemsahaan. karena dividen yang dibayarkan perasahaan satu dengan

perusahaan yang lain memiliki variance yang cukup besar

Profitability

Profitability berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap struktur modal

pemsahaan. Hal ini disebabkan karena pemsahaan yang semakin besar

profitabilitas, maka semakin besar pula hkuiditas perusahaan, sehingga akan

mengurangi jumlah hutang jangka panjangnya

Firm size

Firm size berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Hal ini

dikarenakan semakin besar ukuran pemsahaan maka semakin tinggi struktur

modal perusahaan.

5.2 SARAN

5.2.1 Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan sebaiknya dalam menentukan kebijakaan hutang

perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor yang penting bagi

pemsahaan yaitu ukuran pemsahaan dan profitabilitas agar struktur modal

ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja

yang baik. Hutang jangka panjang perasahaan dapat diperbesar jika nilai



60

aktiva perasahaan sudah cukup besar, sehingga pihak ketiga akan

memberikan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut karena nilai

jaminannya lebih besar. Begitu pula pemsahaan haras menurunkan sturktur

modalnya jika tingkat profitabilitasnya sudah cukup baik, sehingga beban

perusahaan yang berasal dari hutang dapat dikurangi dengan laba

perusahaan.

5.2.2 Saran Penelitian Lanjutan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna.

Untuk itu peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya

periode penelitian yang digunakan ditambah sehingga menghasilkan

informasi yang lebih mendukung. Jumlah sampel yang digunakan dapat

ditambah dan dapat diperluas ke beberapa sektor perusahaan. Jumlah rasio

keuangan yang dijadikan sebagai model penelitian diperbanyak sehingga

nantinya diharapkan kesimpulan yang diperoleh lebih sempurna.


