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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian tentang pengaruh struktur 

modal dan kepemilikan terhadap profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang termasuk dalam LQ 45, disimpulkan bahwa: variabel Debt Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Long term Debt Equity Ratio, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial 

secara simultan berpengaruh terhadap nilai variabel terikat yaitu ROA. Hal ini sesuai dengan 

teori trade off yang menyatakan bahwa penggunaan hutang mengakibatkan peningkatan porsi 

laba operasi perusahaan (EBIT) yang mengalir ke investor, sehingga semakin besar hutang 

perusahaan, semakin tinggi nilainya dan harga sahamnya. Akan tetapi secara parsial hanya 

variabel Debt Ratio, Debt to Equity Ratio,dan kepemilikan Institusional saja yang berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas(ROA). Sedangkan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) adalah variabel Long term Debt Equity Ratio, (hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori pecking order yang mana dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang profitable 

umumnya meminjam dalam jumlah sedikit. Hal tersebut bukan karena mereka mempunyai target 

rasio hutang yang rendah, tetapi karena memang mereka membutuhkan external financing yang 

sedikit) dan variabel Kepemilikan Manajerial. Sehingga dari kelima variabel yang digunakan 

sebagai penelitian ini hanya satu variabel saja yang berpengaruh secara dominan yaitu variabel 

Debt to Equity Ratio. 
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5.2 Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya dengan mempertimbangkan sampel ataupun data yang akan digunakan. 

Dengan menambah sampel yang lebih besar maka akan memperoleh hasil yang 

menyakinkan. Selain menambah sampel peneliti selanjutnya dapat menambah periode 

tahun pengamatan penelitian yang diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari 

penelitian ini. 

2. Disarankan juga untuk  menambah variabel atau mengurangi variabel yang telah dipakai. 

Dengan perbedaan variabel ataumemvariasi variabel yang sesuai dengan struktur modal 

dan kepemilikan serta menggunakan rasio profitabilitas yang berbeda sebagai variabel 

terikatnya maka hasil penelitian selanjutnya akan lebih berbeda serta lebih baik dari 

penelitian ini. 

 

 


