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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan firm size sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan 

pada bab empat dan kerangka teoretis pada bab dua, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Short term debt to asset (STDA) memiliki pengaruh yang signifikan negatif 

terhadap ROA pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Salim dan Yadav (2012), Uwalomwa dan Uadiale (2012), Umar et al. 

(2012), Taani (2013), Musiega et al. (2013), Dawar (2014), dan Hasan et al. 

(2014). Pada penelitian Ebaid (2009) dan Aziz dan Amara (2014) juga 

menunjukkan LTDA memberi pengaruh negatif tetapi tidak signifikan. 

Akan tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ebrati el al. (2013) dan Javed et al. (2014) yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif antara LTDA dengan ROA. 

2. Long term debt to asset (LTDA) memiliki pengaruh yang signifikan negatif 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Salim dan Yadav (2012), Uwalomwa dan Uadiale (2012), Umar et al. 

(2012), Taani (2013), Musiega et al. (2013), Dawar (2014), dan Hasan et al. 
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(2014). Pada penelitian Ebaid (2009) dan Aziz dan Amara (2014) juga 

menunjukkan LTDA memberi pengaruh negatif tetapi tidak signifikan. 

Akan tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ebrati et al. (2013) dan Javed et al. (2014) yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif antara LTDA dengan ROA.  

3.  Total debt to asset (TDTA) mempunyai pengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tetapi tidak secara signifikan. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ong dan Teh (2011), Salim dan Yadav (2012), dan 

Kajananthan dan Nimalthasan (2013) yang menyatakan TDTA tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Penelitian ini juga tidak 

konsisten dengan penelitian Manawaduge (2011), Umar et al. (2012), 

Chinaemerem dan Anthony (2012), Ebrati et al. (2013), dan Hasan et al. 

(2014).  

4. Total debt to equity (TDTE) memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad et al. (2012), Taani (2013), dan Moscu (2014), yang menunjukkan 

bahwa TDTE yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat ROA suatu 

perusahaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zeitun dan Tian (2007), Ebrati et al. (2013), Goyal (2013), 

dan Amara dan Aziz (2014) yang menyatakan bahwa total hutang atas 

ekuitas yang terlampu tinggi dapat menurunkan tingkat ROA suatu 
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perusahaan. Selain itu Ong dan Teh (2011) menyatakan bahwa TDTE tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.  

5. Firm size tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam memoderasi 

hubungan pengaruh short term debt to asset (STDA) terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Musiega et al. 

(2013).  

6. Firm size tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam memoderasi 

hubungan pengaruh long term debt to asset (LTDA) terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

tersebut juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Musiega et 

al. (2013).  

7. Firm size tidak memberi pengaruh yang signifikan dalam memoderasi 

hubungan pengaruh total debt to asset (TDTA) terhadap ROA perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Musiega et al. (2013) dan 

bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vithessonthi 

dan Tongurai (2014).  

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini, penulis juga mendapatkan beberapa keterbatasan, di 

antaranya: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut sangat terbatas, 

yaitu sampel perusahaan Indonesia yang memenuhi kriteria hanya 62 
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perusahaan dikarenakan hanya membatasi dalam sektor manufaktur., 

sehingga tidak semua perusahaan dapat dijadikan sampel dalam penelitian 

tersebut. 

2. Penelitian menggunakan sampel perusahaan manufaktur berturut-turut 

selama periode 6 tahun yaitu 2009 sampai dengan 2014. Sehingga terdapat 

keterbatasan pada jumlah sampel perusahaan yang dapat diteliti. 

3. Penelitian terbatas dengan menggunakan rasio-rasio keuangan keuangan. 

4. Jurnal pendukung variabel moderasi pada hubungan antara struktur modal 

dan profitabilitas yang masih susah ditemui. 

 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

1) Perusahaan diharapkan dapat mengurangi pendanaan melalui hutang 

jangka pendek maupun hutang jangka panjang untuk mengurangi beban 

bunga pada perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

2) Manajer keuangan diharapkan dapat memperhatikan sumber pendanaan 

sesuai dengan ukuran perusahaan masing-masing karena dapat 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan walaupun tidak secara 

signifikan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian, 

yaitu menambah tahun pengamatan. Hal ini disarankan agar hasil 

penelitian yang diperoleh lebih akurat dalam mencerminkan kondisi 

profitabilitas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel 

lainnya dalam penelitian seperti variabel asset turnover, sales growth, 

dan type of industry (Puouragajhan & Malekian, 2012). 
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