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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan 

Struktur Modal pada perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index 

tahun 2014-2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan rekapitulasi nilai rata-rata Return On Assets (ROA) dan Debt To 

Equity pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dari tahun 

2014-2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan nilai Ukuran 

Perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016 dan nilai Struktur 

Aktiva mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2016.  

2. Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif terhadap variabel pada perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama tahun 2014-2016 maka 

diperoleh nilai Return On Assets (ROA) tergolong cukup tinggi. Sedangkan 

nilai Struktur Aktiva dan Debt To Equity  tergolong tinggi dan nilai Ukuran 

Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama 

tahun 2014-2016 tergolong tinggi yang artinya seluruh perusahaan termasuk 

kedalam perusahaan kriteria perusahaan besar. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t dapat diketahui 

bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap struktur modal pada perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta 

Islamic Index tahun 2014-2016. 
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4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t dapat diketahui 

bahwa variabel struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan secara 

parsial terhadap struktur modal pada perusahaan yang konsisten terdaftar di 

Jakarta Islamic Index tahun 2014-2016. 

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t dapat diketahui 

bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

secara parsial terhadap struktur modal pada perusahaan yang konsisten 

terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2014-2016.. 

6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji f dapat diketahui 

bahwa variabel profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap struktur modal 

pada perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2014-

2016. 

7. Hubungan yang terjadi antar struktur modal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dapat dikatakan bersifat tidak terlalu kuat yang ditunjukan 

oleh besarnya koefisien determinasi R2 = 0,317 atau setara dengan 31,7%.  

8. Dalam penelitan ini variabel yang dominan mempengaruhi struktur modal 

adalah variabel profitabilitas. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 
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Sebaiknya sebelum mengambil keputusan untuk menanamkan dananya yang 

berupa saham disebuah perusahaan, hendaknya investor mempertimbangkan 

berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Dalam hal ini 

investor sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan hutang perusahaan saja, tetapi 

juga faktor-faktor yang lain seperti profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran 

perusahaan. 

2. Bagi Emiten 

Sebaiknya bagi pihak manajemen untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan 

maupun kinerja keseluruhan manajemen di perusahaan setiap tahunnya agar dapat 

meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan. Untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengelola modal 

yang ada untuk kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan 

dan investor yang lebih efektif dan efisien. 

3. Bagi Perusahaan 

Sebaiknya perusahaan lebih mengendalikan struktur modal agar menjadi lebih 

baik lagi, khususnya agar tingkat utang tidak lebih besar dari pada keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menggunakan faktor-faktor internal lainnya yang kemungkinan 

mempengaruhi struktur modal selain profitabilitas (Return on 

Assets),struktur aktiva dan ukuran perusahaan sehingga dapat lebih 

mencerminkan kondisi internal perusahaan. Faktor-faktor internal lainnya 

seperti risiko bisnis, fleksibilitas keuangan, dll. 
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b. Menggunakan faktor-faktor eksternal lainnya yang kemungkinan 

mempengaruhi struktur modal seperti  pajak, pertumbuhan penjualan, nilai 

perusahaan, dll. 

c. Menggunakan periode waktu penelitian yang lebih lama dan terbaru untuk 

mengetahui kondisi pasar modal yang sesungguhnya. 

d. Menggunakan aplikasi statistik selain SPSS, antara lain adalah Eviews, 

SAS, Lisrel, dll. Salah satunya yaitu kelebihan Eviews dibandingkan 

dengan SPSS adalah dapat melakukan analisis kausalitas/hubungan timbal 

balik dan masih banyak lagi kelebihan aplikasi lain selain SPSS. 
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