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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2013-2017 dan didukung dengan teori-teori yang relevan, maka kesimpulan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-

2017. Hal ini dibuktikan dengan thitung sebesar 3,297 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,003 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikasi sebesar 

0,05. Oleh karena itu hipotesis pertama yang menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap struktur modal diterima. 

2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-

2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar -0,541 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,593 lebih besar  dibandingkan dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,05. Oleh karena itu hipotesis kedua yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal diterima. 
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3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2013-2017. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,216 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,235 lebih besar dibandingkan tingkat signifikasi sebesar 

0,05. Oleh karena itu hipotesis ketiga yang menyatakan kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap struktur modak ditolak. 

4. Ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan manajerial berpengaruh 

simultan terhadap struktur modal pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. Hasil ini dibuktikan dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikasi sebesar 0,05. 

Perubahan yang terjadi pada struktur modal dapat dijelaskan oleh variabel 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan manajerial sebesar 42,3% 

dan sisanya 57,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam 

penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menghambat hasil 

penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Adapun 

keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi 

pada semua jenis perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian ini terbatas pada pengujian mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi struktur modal. Ada banyak hal yang mempengaruhi struktur 
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modal, namun dalam penelitian ini hanya melibatkan 3 (tiga) variabel 

independen yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan 

manajerial. Periode waktu penelitian yang dibatasi hanya 5 tahun, yaitu dari 

tahun 2013 sampai 2017. 

5.3    Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

5.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lebih banyak 

sampel, yaitu dengan menganti populasi dengan sektor perusahaan di luar 

perusahaan pertambangan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mencari indikator lain sebagai alat 

pengukur dari variabel yang akan di teliti. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan aplikasi analisis 

lain untuk menguji hasil penelitiannya. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lebih banyak 

variabel independen agar hasil penelitian memiliki cakupan yang lebih 

luas. 
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