
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pertumbuhan penjualan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Hal ini 

dikarenakan pendanaan perusahaan yang menggunakan utang dengan beban 

bunga sebagai pengurang pajak dapat meningkatkan laba bersih sehingga laba 

per saham juga ikut meningkat. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel struktur aktiva berpengaruh tidak 

signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Hal ini dikarenakan pada 

keyakinan kreditor atas dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin 

oleh besarnya asset yang dimiliki perusahaan.  

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang sudah lama berdiri, memberikan kemungkinan sudah banyak 

pengalaman yang diperoleh. 

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel uniquiness berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Hal ini dikarenakan 

keunikan produk perusahaan akan mengakibatkan biaya tinggi. Akibatnya, 

perusahaan menjadi sangat sulit mencairkan keuntungan sehingga banyak 

beralih ke bisnis lain.  
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5.2 Saran  

1.  Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan hendaknya 

memperhatikan faktor umur perusahaan dan juga  uniquiness perusahaaan 

terkait gambaran kondisi perusahaan karena dapat mempengaruhi struktur 

modal perusahaan. 

  

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan varibel 

lain untuk faktor struktur modal seperti metode penilaian kinerja seperti : 

Pertumbuhan aktiva, Resiko bisnis, Deviden, IT, EPS, PER, dll sebagai 

variabel independen. Untuk peneliti yang tertarik dengan topik yang sama 

dapat mengembangkan dengan menambah jumlah data dan periode 

pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi 

sebenarnya di Bursa Efek Indonesia.   

 

 

 

 


