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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap Struktur Modal. Hal ini dapat ditunjukan dengan nilai signifikansi 

kepemilikan maajerial sebesar 0,071 lebih kecil dari 0,1 berarti kepemlikian 

manajerial  berpengaruh terhadap struktur modal.  

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap Struktur Modal. Hal ini dapat ditunjukan dengan nilai 

signifikansi kepemilikan institusional sebesar 0,730 lebih besar dari 0,1 berarti 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap struktur modal.  

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh 

terhadap Struktur Modal. Hal ini dapat ditunjukan dengan nilai signifikansi 

variabel tingkat suku bunga sebesar 0,238 lebih besar dari 0,1 berarti tingkat suku 

bunga  berpengaruh terhadap struktur modal.  

4. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap 

Struktur Modal. Hal ini dapat ditunjukan dengan nilai signifikansi variabel inflasi 

sebesar 0,062 lebih kecil dari 0,1 berarti inflasi tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal.  

5. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa return on asset  berpengaruh   terhadap 

Struktur Modal. Hal ini dapat ditunjukan dengan nilai signifikansi variabel return 
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on asset sebesar 0,080 lebih kecl dari 0,1 berarti return on asset   berpengaruh  

terhadap struktur modal.  

6. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara bersama-sama variable independen 

(kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tingkat suku bunga, inflasi 

dan return on asset)  tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini dapat 

ditunjukan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,1 berarti 

variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tingkat suku bunga, 

inflasi dan return on asset tidak berpengaruh terhadap struktur modal.  

 5.2 Saran 

1. Bagi Penelitian yang akan datang diharapkan untuk menambah jumlah sampel 

dengan memperluas jenis perusahaan misalnya perusahaan manufaktur, 

perusahaan food and baverage,dan lainnya. Serta memperpanjang periode 

pengamatan segingga akan memungkinkan dapat diambil kesimpulan yang lebih 

baik.  

2. Dengan nilai r adjusted sebesar atau 0,0306 sebesar 30,6% artinya masih ada 

69,5% variabel lain yang mungkin lebih tepat untuk menjelaskan variabel struktur 

modal. Oleh karena itu alangkah baiknya untuk penelitian berikutnya 

ditambahkan dengan variabel-variabel yang lain yang dimungkinkan tepat untuk 

menjelaskan struktur modal. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya menguji lima faktor yang mempengaruhi Struktur modal yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kinerja keuangan, tingkat suku 

bunga, dan tingkat inflasi. 

2. Objek penelitian hanya menggunakan perusahaan food and beverage. 
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