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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dilakukannya riset ini ialah menelusuri hal yang mempengaruhi 

pada struktur modal perusahaan terdaftar pada BEI. Selain daripada variabel 

terikat dan bebas, terdapat pula variabel pendukung dalam analisa yang dibuat 

penulis. Terdapat 1 variabel pendukung yang dijelaskan kedalam variable 

dikotomi yaitu variabel Loss yang diproporsikan 1 apabila perusahaan mengakui 

loss diperiode sebelumnya dan 0 sebaliknya. Untuk variable independent 

menggunakan variable struktur pemilikan oleh institusional, kepemilikan 

menejerial, pertumbuhan perusahaan, kesehatan pada keuangan perusahaan serta 

fleksibilitas keuangan. Variable pendukung dalam analisa terdapat variable 

dividen per saham, profitabilitas perusahaan, aset tanjibilitas, non-debt tax shield 

serta loss. Berdasarkan temuan dalam penelitian oleh penulis, ditarik kesimpulan : 

a. kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan negatif pada

struktur modal, maka H1 ditolak

b. kepemilikan menejerial berpengaruh signifikan pada struktur modal, dan

H2 diterima

c. Peluang pertumbuhan berpengaruh signifikan pada struktur modal, dan

H3 diterima

d. Kesehatan keuangan mempunyai tingkat pengaruh yang signifikan pada

struktur modal, dan H4 diterima

e. Fleksibilitas keuangan tidak mempunyai pengaruh signifikan pada

struktur modal, dan H5 ditolak

5.2 Keterbatasan 

Beberapa batasan terdapat didalam penelitian oleh penulis menjadi 

catatan pada riset selanjutnya yakni : 

1. Objek dari analisa ini mempunyai batasan dsebabkan dalam penggunaan

perusahaan hanya pada BEI saja, membuat hasil analisia yang didapatkan

belum bisa diukur dan membandingkan dengan negara selain Indonesia.
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2. Dari 625 perusahaan yang terlisting pada BEI sampai tahun 2018, 

beberapa diantaranya tidak atau lambat dalam mengeluarkan laporan 

tahunan keuangan dengan utuh dalam periode 2014 sampai pada 2018. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Penulis memberikan rekomendasi akan riset kedepannya mengenai 

struktur modal, yakni: 

1. Memakai atau menambahkan sebanyak-banyaknya variable lain yang 

dapat mempengaruhi faktor-faktor atas struktur modal  

2.  Untuk perusahaan yang telah terdaftar pada BEI, diharapkan supaya 

memposting laporan serta catatan keuangan fiskal telah melalui proses 

audit dengan utuh agar penelitian selanjutnya akan dibuat baik serta 

efisien.  
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