
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh return 

on equity, pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan dan earning per share 

terhadap struktur modal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Return on equity, asset growth, pertumbuhan penjualan dan earning per 

share secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013 – 2017.  

2. Return on equity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal, hal ini disebabkan karena sebagian besar perusahaan konsumsi 

mampu menghasilkan laba bersih yang positif, sehingga banyak 

perusahaan cenderung menggunakan laba ditahan untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaannya, sehingga proporsi utang akan semakin kecil. 

3. Asset growth tidak berpengaruh terhadap struktur modal, hal ini 

disebabkan karena perusahaan yang memiliki aset tinggi cenderung 

memanfaatkan aset tersebut untuk melakukan operasional perusahaan.  

4. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, 

kondisi bisa disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan pendanaan 

dari luar tetapi menggunakan laba dari dalam perusahaan yaitu laba yang 

diperoleh dari hasil penjualan yang digunakan untuk operasional 

perusahaan sehingga perusahaan tidak menggunakan hutang. 

5. Earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal, EPS yang tinggi selain meningkatkan return dari saham juga dapat 

meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan, meskipun proporsi 

penggunaan modal eksternal tinggi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis 

menyarankan agar:  

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti variabel-variabel 

lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang mungkin 

berpengaruh terhadap struktur modal, disarankan agar melakukan 

penelitian lanjutan dengan memperluas jumlah observasi dan sampel, serta 

menambah variabel lainnya. 

2. Bagi pihak manajemen perusahaan sebaiknya sebelum menetapkan 

kebijakan struktur modalnya agar terlebih dahulu memperhatikan variabel 

ROE dan earning per share, mengingat variabel-variabel tersebut 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap proporsi hutang perusahaan. 

3. Bagi perusahaan konsumsi yang memiliki struktur modal yang masih di 

atas 100%, maka sebaiknya perusahaan mengurangi ketergantungan dari 

bank dengan mencari proporsi struktur modal yang optimal sehingga dapat 

menghasilkan return yang lebih besar dan dapat mengefisiensikan biaya 

modal yang harus dikeluarkan serta mengoptimalkan laba ditahan sebagai 

salah satu sumber investasi perusahaan. 

4. Bagi calon investor penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat 

keputusan investasi pada saham perusahaan konsumsi yang terdaftar di 

BEI. Selain itu para investor harus menilai terlebih dahulu perusahaan 

menggunakan informasi dari hasil penelitian dengan memperhatikan return 

on equity dan earning per share sebelum berinvestasi, dan berinvestasi 

dengan memperoleh struktur modal yang sesuai diharapkan sebelumnya, 

investor disarankan berinvestasi di kode perusahaan KLBF karena 

perusahaan memiliki rasio hutang yang rendah. 


