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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini membahas bagaimana suatu perusahaan melihat struktur 

aktiva dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi struktur modal 

dengan cara menguji Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Struktur Modal pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012, maka penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan struktur aktiva pada sektor pertambangan periode 2008-2012 

cenderung mengalami penurunan kecuali pada PT Energi Mega Persada 

yang terlihat cukup stabil dan PT Tambang Batubara Bukit Asam yang 

terlihat cenderung meningkat. Struktur aktiva tertinggi periode 2008-2012 

dimiliki oleh PT. Elnusa, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih 

banyak menggunakan modal sendiri disbanding menggunakan hutang. 

Sedangkan struktur aktiva terendah dimiliki oleh PT. Energi Mega Persada 

Tbk. yang lebih menarik menggunakan hutang. Selanjutnya perkembangan 

ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva pada sektor pertambangan 

periode 2008-2012 cenderung meningkat. Perusahaan yang memiliki total 

aktiva tertinggi adalah PT. Medco Energy International Tbk. Sedangkan 

perusahaan yang dimiliki total aktiva paling rendah dari tahun 2008-2012 

adalah PT. Multi Prima Sejahtera Tbk dan PT. Elnusa Tbk. Yang terakhir 

adalah perkembangan struktur modal yang ditunjukkan dengan Debt to Equity 

Ratio (DER) pada perusahaan sektor Pertambangan periode 2008-2012 

adalah cenderung stabil, akan tetapi dapat dilihat terjadinya peningkatan dan 

penurunan yang cukup drastis pada PT Energi Mega Persada Tbk dan hal 

ini disebabkan karena perusahaan mulai melakukan restrukturisasi hutang 

perusahaan dengan mengganti sebagian hutang dengan modal sendiri. Debt to 

Equity Ratio (DER) tertinggi dimiliki oleh PT. Energi Mega Persada Tbk 
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dan Debt to Equity Ratio (DER) terendah dimiliki oleh PT.Aneka Tambang 

Tbk. 

2. Hasil pengolahan data secara simultan diperoleh hasil bahwa struktur aktiva 

(X1), dan ukuran perusahaan (X2), terhadap struktur modal (Y) memiliki 

hubungan yang positif dengan berkorelasi yang kuat. Berdasarkan uji 

hipotesis diperoleh bahwa H0 ditolak dan Ha diterima artinya terdapat 

pengaruh antara struktur aktiva (X1) dan ukuran perusahaan  (X2) terhadap 

struktur modal (Y) secara simultan dan signifikan.  

3. Sedangkan hasil pengolahan data secara parsial untuk struktura ktiva (X1), 

dan ukuran perusahaan (X2), terhadap struktur modal (Y) adalah sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara struktur aktiva (X1) 

terhadap struktur modal (Y) memiliki hubungan yang kuat dengan hasil 

uji t untuk struktur aktiva (X1) terhadap struktur modal (Y) diperoleh 

hasil bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh 

antara struktur aktiva (X1) dan struktur modal (Y) secara negatif dan 

signifikan. 

b. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara ukuran perusahaan (X2) 

terhadap struktur modal (Y) memiliki hubungan yang lemah dengan hasil 

uji t untuk ukuran perusahaan (X2) terhadap struktur modal (Y) diperoleh 

hasil bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya tidak terdapat 

pengaruh antara struktur aktiva (X1) dan struktur modal (Y) secara positif 

dan tidak signifikan. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi Struktur Modal hanya dari dua aspek,  

yaitu Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan. 

2. Unit analisis penelitian terbatas pada Sektor Pertambangan saja. 
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 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Peneliti memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan 

masukan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat menjaga kestabilan hutangnya. Karena kenaikan 

hutang dapat dilihat investor sebagai signal yang baik tentang perusahaan 

dimasa yang akan datang. Diharapkan juga agar perusahaan selalu 

memberikan informasi laporan keuangan perusahaan yang benar dan dapat di 

pertanggungjawabkan, sehingga dapat membantu investor untuk melakukan 

investasi yang tepat 

2. Bagi investor dan calon investor  

Bagi investor dan calon investor yang ingin menginvestasikan sahamnya pada 

suatu perusahaan diharapkan lebih cermat dan teliti yaitu dengan melihat 

terlebih dahulu kondisi perusahaan yang akan dipilih baik dari faktor internal 

maupun factor eksternal perusahaan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Keterbatasan penelitian ini hanya pada factor struktur aktiva, ukuran 

perusahaan dan struktur modal, juga penelitian ini hanya meneliti perusahaan 

sektor pertambangan, sehingga diharapkan untuk penelitian selajutnya agar 

meneliti faktor lain selain factor diatas, misalnya faktor risiko bisnis dan 

keagresifan atau sifat manajemen karena menurut Brigham dan Houston  

(2006:7) faktor tersebut  adalah faktor utama dalam mempengaruhi struktur 

modal. Selain itu gunakan teori pecking order  dan trade-off untuk menguji 

hipotesisnya. Serta lakukan penelitian pada unit analisis lain misalnya, pada 

perusahaan sektor properti, karena industri ini berdasarkan fenomena yang ada 

memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian. 


