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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan atas hasil penelitian pada bab sebelumnya, 

selanjutnya penulis akan membuat sebuah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang 

dapat penulis ambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Berdasarkan tes statistik analisis regresi sederhana diperoleh bahwa 

jika X (struktur finansial) meningkat 1 maka Y (Rentabilitas Modal 

Sendiri) yang akan diperoleh adalah 0,0725 dari persamaan yang 

dihasilkan yaitu Y = 0,0586 + 0,0139X, dengan kata lain setiap 1 unit 

perubahan struktur finansial akan menyebabkan perubahan rentabilitas 

modal sendiri sebesar 0,0139 unit. Sedangkan r koefisien korelasi 

diperoleh hasil sebesar 0,044 artinya bahwa variabel struktur finansial 

dapat menerangkan pengaruh sebesar 4,4%, sedangkan sisanya 

diterangkan oleh variabel lain. Selain itu diperoleh pula koefisien 

determinasi sebesar 0,21 atau 21% yang menunjukkan bahwa 

hubungan antara struktur finansial terhadap rentabilitas modal sendiri 

rendah. Dari penjelasan di atas, maka kesimpulan yang diambil penulis 

adalah struktur finansial berpengaruh positif yang rendah terhadap 

rentabilitas modal sendiri. 

 

2. Kemudian hal tersebut diuji kembali dengan pengujian hipotesis 

terhadap koefisien regresi sederhana menggunakan uji t pada taraf 

signifikan 5% yang menghasilkan bahwa thitung > ttabel yaitu 2,017 > 

1,991 sehingga disimpulkan Ho ditolak, yang artinya struktur finansial 

berpengaruh  positif terhadap rentabilitas modal sendiri. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan secara 

keseluruhan bahwa hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 
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signifikan yang rendah antara struktur finansial terhadap rentabilitas modal 

sendiri. 

 

5.2. Saran 

Saran yang bisa penulis berikan sebagai implikasi untuk peneliti 

berikutnya adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan hendaknya mempertimbangkan penentuan proporsi modal 

asing maupun modal sendiri secara tepat karena sangat berpengaruh 

terhadap struktur finansial, terutama mempertimbangkan beban bunga 

akibat dari penggunaan modal asing.   

 

2. Bagi Kreditur 

Dalam memberikan dana pinjaman hendaknya selalu memperhatikan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban finansialnya. Hal 

ini menyangkut resiko kredit macet akibat pembiayaan dengan hutang 

yang akan dilakukan perusahaan. 

 

3. Bagi Peneliti Lebih Lanjut 

Peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah struktur 

finansial dan pengaruhnya terhadap rentabilitas modal sendiri 

disarankan untuk menambah variabel-variabel lain. 

   

 


