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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagaiberikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dari uji analisis regresi berganda secara simultan 

likuiditas, struktur aktiva, pertumbuhan asset, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuhan penjualan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap 

struktur modal yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio 

2. Secara parsial ada 5 variabel bebas yaitu likuiditas, struktur aktiva, pertumbuhan 

asset, profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal yaitu likuiditas, struktur 

aktiva, pertumbuhan asset, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 

perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi (assets), maka hutangnya 

akan semakin berkurang, karena dengan total aktiva yang besar, perusahaan akan 

lebih memilih untuk mendanai kegiatan usahanya dengan modal sendiri. Penelitian 

ini bertentangan dengan trade off theory karena perusahaan lebih memilih 

menggunakan dana internal dan tidak perlu lagi mengambil hutang. Sedangkan 1 
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variabel bebas tidak berpengaruh terhadap struktur modal yaitu profitabilitas. Hal 

ini menyebabkan perusahaan lebih banyak membutuhkan pertumbuhan penjualan 

untuk menambah sumber modal dan membutuhkan pertumbuhan asset. Jika 

profitabilitas menurun, maka perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal untuk 

membiayai usahanya.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil 

penelitian ini adalah sebagaiberikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

 Bagi pemilik IKM sebaiknya memperbaiki nilai jual dan meminimalkan hutang, dimana 

artinya jika nilai jual naik atau meningkat setiap tahunnya maka dapat menyempitkan 

hutang dan memiliki profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas yang meningkat dapat 

mengurangi hutang jangka panjang dan dapat mengurangi resiko kebangkrutan akibat 

jumlah hutang yang berlebihan. Penggunaan hutang sebagai sumber dana dapat merugikan 

IKM apabila laba operasi perusahaan terus menurun. Oleh karena itu manajemen keuangan 

harus dapat meningkatkan laba operasinya agar penggunaan hutang jangka panjang dapat 

menguntungkan perusahaan dan yang lebih penting sebaiknya setiap IKM memiliki laporan 

keuangan untuk memperbaiki struktur keuangan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian selanjutnya hendaknya memperpanjang periode penelitian. Selain itu 

penelitian diharapkan dapat menambah periode, memperluas variabel serta menggunakan 

analisis yang lebih menarik lagi seperti metode Path Analisis. 

3. Bagi Pemerintah 

 Seharusnya Disperindag Kabupaten Pasuruan lebih memperhatikan struktur keuangan 

IKM yang terdaftar di sentra Bordir, karena masih banyak pemilik IKM yang tidak 

memperbaiki laporan keuangannya. Serta keuangan dalam IKM lebih tidak tertata, oleh 

karena itu, Disperindag Kabupaten Pasuruan memberikan pengajaran untuk melakukan 

penataan struktur laporan keuangan. 

 


