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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab IV, maka

dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada

bab IV sebagai berikut:

1. Perkembangan struktur modal (DER) industri makanan dan minuman periode 2006 hingga

2010 cenderung stabil dan hanya ada satu perusahaan yang mengalami siklus pergerakan

DER yang berbeda tiap tahunnya yaitu PT Pioneerindo Gourmet dimana memperoleh nilai

DER yang paling tinggi sedangkan perusahaan yang memperoleh nilai DER yang paling

rendah selama periode tersebut yaitu PT Akasha Wira Internasional. Perkembangan

solvabilitas (DTA) industri makanan dan minuman periode 2006-2010 cenderung stabil. PT

Akasha Wira Internasional merupakan perusahaan yang memperoleh nilai DTA yang tinggi

pada periode tersebut sedangkan PT Delta Djakarta merupakan perusahaan yang nilai DTA

terus menurun selama periode tersebut. Perkembangan rentabilitas ekonomi (ROA) industri

makanan dan minuman periode 2006-2010 umumnya cenderung stabil dan hanya ada dua

perusahaan yang tidak stabil yaitu PT Akasha Wira Internasional dan PT Cahaya Kalbar.

Adapun perusahaan yang cenderung mengalami peningkatan terus-menerus tiap tahunnya

yaitu PT Multi Bintang Indonesia. Perusahaan yang memperoleh nilai ROA yang paling

tinggi selama periode tersebut yaitu PT Multi Bintang Indonesia sedangkan perusahaan yang

memperoleh nilai ROA yang paling Rendah yaitu PT Akasha Wira Internasional.

2. Pengaruh struktur modal dan solvabilitas terhadap rentabilitas ekonomi secara simultan pada

industri makanan dan minuman yang go public di BEI periode 2006-2010. Hasil pengujian

statistik menunjukan data untuk tiap variabel berdistribusi normal. Kemudian uji asumsi

klasik tidak terjadi multikolinieritas dan autokorelasi. Terdapat hubungan yang sangat kuat

antara variabel struktur modal dan solvabilitas dengan rentailitas ekonomi. Hasil uji hipotesis

diperoleh H0 ditolak yang artinya struktur modal (X1) dan solvabilitas (X2) bersama-sama

berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi (Y) secara simultan.
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Pengaruh struktur modal terhadap rentabilitas ekonomi secara parsial pada industri makanan

dan minuman yang go public di BEI periode 2006-2010 diperoleh hasil uji statistik bahwa

terdapat hubungan yang kuat antara variabel struktur modal dengan rentabilitas ekonomi.

Hasil uji hipotesis diperoleh H0 ditolak dan H1 diterima maka variabel struktur modal

berpengaruh signifikan terhadap variabel rentabilitas ekonomi. Pengaruh solvabilitas

terhadap rentabilitas ekonomi secara parsial pada industri makanan dan minuman yang go

public di BEI periode 2006-2010 diperoleh hasil uji statistik bahwa terdapat hubungan yang

kuat antara variabel solvabilitas dengan rentabilitas ekonomi. Hasil uji hipotesis diperoleh H0

diterima dan H1 ditolak maka variabel solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel rentabilitas ekonomi.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan kebutuhan akan modal sangat penting. Ketika perusahaan membutuhkan

modal tambahan selain modal sendiri maka dapat diperoleh dari utang. Utang memang

beresiko perusahaan harus membayar bunga untuk itu perusahaan harus mengkaji kembali

berapa bunga yang diberikan atas pinjaman tersebut. Besarnya jumlah utang seharusnya tidak

melebihi modal sendiri. Artinya perusahaan harus memiliki perbandingan yang sama antara

modal sendiri dengan utang. Disamping itu juga perusahaan harus membuat struktur modal

yang optimal dengan penggunaan hutang secara hati-hati agar dapat meminimalkan biaya

modal.

2. Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan tidak hanya dipengaruhi faktor besarnya

modal yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan akan tetapi bagaimana

menggunakan modal sendiri dan utang tersebut secara optimal atau tepat pada sasarannya.

Seperti penggunaan modal untuk kegiatan pemasaran perusahaan melakukan penggunaan

modal untuk analisis pasar. Dengan melakukan analisis pasar maka perusahaan dapat

memperoleh informasi mengenai keinginan dari para konsumen dari produk yang dihasilkan

perusahaan. Dengan demikian maka penjualan produk akan meningkat sehingga perolehan

laba akan meningkat pula.

3. Dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai pengaruh struktur modal dan solvabilitas

terhadap rentabilitas ekonomi. Sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang mungkin
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dapat mempengaruhi rentabilitas ekonomi seperti rasio likuiditas, aktivitas, rasio produktivitas

dan lainnya. Jadi bagi penulis yang ingin meneliti mengenai masalah yang sama dapat

menambahkan variabel lain dalam penelitiannya. Disamping itu, karena penelitian ini hanya

terbatas pada sektor makanan dan minuman maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat

menentukan objek yang diteliti selain sektor tersebut seperti sektor property, pertambangan,

pertanian dan lainnya.
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