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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah penelitian dilakukan untuk 

menganalisis mengenai faktor-faktor penentu  struktur modal perusahaan. 

Pengujian yang dilakukan menggunakan variabel ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, non debt tax shield, profitabilitas, liquiditas, tangibility, 

return on asset and return on equity sebagai variabel independen pada periode 

2013 sampai 2017.  

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan analisis serta pengujian dapat 

diberi kesimpulan bahwa variabel profitabilitas, return on equity, ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal, sedangkan 

variabel return on asset berpengaruh signifikan negatif. Variabel yang tidak 

memiliki hubungan signifikan terdiri non debt tax shield, likuiditas, pertumbuhan 

aset, dan aset berwujud.  

Hasil pengujian adjusted R square menujukkan bahwa variabel non debt 

tax shield, profitabilitas, likuiditas, pengembalian aset, pengembalian ekuitas, 

ukuran perusahaan dan aset berwujud dapat menjelaskan 91% variabel dependen 

kemudian selisih 9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang sudah diteliti pada 

model penelitian yang lain.  
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5.2  Keterbatasan 

Berikut ini meliputi sebagian keterbatasan atas penelitian yang dilakukan 

yaitu:  

1. Bursa Efek Indonesia menjadi target atau objek penelitian, selain dari 

objek tersebut tidak akan diteliti.  

2. Periode data sampel yang diteliti hanya selama lima tahun yaitu dari 

tahun 2013 sampai tahun 2017. Data laporan keuangan tahunan tidak 

dipublikasi secara lengkap mengakibatkan jumlah sampel penelitian 

menjadi berkurang.  

3. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian sehingga kemungkinan 

terjadi kesalahan dalam memasukkan data berupa angka-angka.  

 

5.3  Rekomendasi 

Berikut akan dilakukan penelitian selanjutnya, maka terdapat beberapa 

rekomendasi yaitu:  

1. Sampel pengamatan diperluas dan sebaiknya terdapat perbandingan antar 

dua negara seperti indonesia dengan malaysia dan kurun waktu yang 

diuji dapat diperpanjang agar model yang dihasilkan akan lebih tepat.  

2. Variabel penelitian ditambahkan dengan variabel lain selain dari 

penelitian ini seperti pajak (Afza & Hussain, 2011), earning volatility 

(Lim, 2012; Kiran, 2013), dividend payout (Sangeetha & Svathaasan, 

2013), GDP (Akinlo, 2011; Çekrezi, 2013; Serpil, 2013), Turnover 

(Berkman et al., 2016). 
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