BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka peneliti mengambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1) Ukuran perusahaan memiliki kolerasi positif dan berpengaruh signifikan
terhadap struktur modal pada perusahaan sektor industri barang konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018. Fluktuatif
perubahan nilai pada ukuran perusahaan ini terjadi karena adanya penurunan
dari kas dan setara kas, pengurangan nilai aset tak berwujud, piutang non
usaha, persediaan seperti persediaan bahan baku, bahan kemasan dan bahan
pembantu, uang muka dan biaya dibayar dimuka, piutang usaha,dan aset tetap
bersih karena adanya depresiasi yang dikurangkan dari nilai perolehan aset
tetap. Hal – hal tersebutlah yang menjadi penyebab turunnya nilai ukuran
perusahaan.
2) Profitabilitas memiliki kolerasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap
Struktur Modal pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018. Fluktuatif perubahan
nilai profitabilitas ini terjadi karena adanya penurunan penjulan, kenaikan
beban penjualan, kenaikan beban pemasaran, kenaikan beban umum &
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administrasi dikarenakan kenaikan gaji, upah dan tunjangan untuk manajemen
dan karyawan, kenaikan beban bunga dikarenakan saldo utang bank jangka

101

pendek yang lebih tinggi, dan perubahan tingkat daya beli masyarakat. Hal –
hal tersebutlah yang menjadi penyebab turunnya nilai profitabilitas.
3) Fixed asset ratiomemiliki kolerasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap
Struktur Modal Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018. Fluktuatif perubahan
nilai fixed asset ratio initerjadi karena adanya penurunan biaya perolehannilai
pada bangunan, tangki penyimpanan, mesin, peralatan dan perlengkapan
kantor, reklasifikasi aset dalam penyelesaian. Juga bertambahnya beban
akumulasi penyusutan. Hal – hal tersebutlah yang menjadi penyebab turunnya
nilai fixed asset ratio.

5.2

Saran

5.2.1

Saran Praktis

1. Bagi Perusahaan
Bagi perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2018 manajer perusahaan harus
mampu untuk mempertimbangkan dengan baik dan cermat dalam
keputusan pendanaan yang akan diambil, baikitu pendanaan menggunakan
modal sendiri maupun pendanaan dengan hutang.Pendanaan tersebut
diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dalam
memenuhi kebutuhannya untuk menciptakan struktur modal yang optimal
sehingga perusahaan dapat terhindar dari kebangkrutan.
2. Bagi Investor
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Investor dapat menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas dan fixed
asset ratio sebagai acuan dalam melakukan investasi. Tetapi hendaknya
investor juga melakukan analisa pada indikator lain karena masih banyak
indikator lain yang dapat mempengaruhi struktur modal,sehingga investor
dapat lebih tepat dalam memilih keputusan investasinya.
5.2.2

Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu khususnya ilmu
akuntansi keuangan mengenai struktur modal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian
dengan metode yang sama tetapi dengan variabel,unit analis dan sampel
yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan
konsep diterima secara umum.

