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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang profitabilitas, 

likuiditas, dan tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor food and beverage yang terdaftar di BEI, maka telah 

memperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel profitabilitas (return on assets) tidak berpengaruh terhadap 

variabel struktur modal (debt to equity ratio). Artinya, meningkat-

menurunnya profitabilitas (ROA) dari tahun ke tahun tidak memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal (DER). 

2. Variabel likuiditas (current ratio) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap variabel struktur modal (debt to equity ratio). Artinya, adanya 

peningkatan maupun penurunan pada likuiditas pada setiap tahunnya 

memiliki pengaruh terhadap struktur modalnya (DER) 

3. Variabel tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel struktur modal (debt to equity ratio). Artinya, 

naik-turunnya tingkat pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu 

terdapat pengaruh pada struktur modal (DER) 

B. Implikasi 

Berdasarkan bab empat menunjukkan hasil serta pembahasan dengan 

adanya implikasi yang dapat digunakan perusahaan sub sektor food and 

beverage dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 
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pengambilan keputusan untuk kedepannya, maka implikasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Manajer perusahaan sub sektor food and beverage khususnya pada seorang 

manajer keuangan diharapkan mampu menentukan fungsi dari modal 

maupun sumber pendanaan yang dibutuhkan perusahaan secara efektif dan 

efisien. Pengambilan keputusan pada struktur modal dapat menjadi suatu 

masalah yang serius dan penting pada setiap perusahaan, hal ini 

disebabkan baik ataupun buruknya struktur modal dapat sangat 

mempengaruhi kondisi keuangan (financial) perusahaan. 

2. Perusahaan sub sektor ini belum dapat dikatakan baik dikarenakan tingkat 

pengembalian atau laba kurang maksimal hingga kemampuan melunasi 

hutangnya masih rendah sehingga dikarenakan hal itu perusahaan akan 

menggunakan hutangnya yang dapat menyebabkan perusahaan masuk ke 

jurang kebangkrutan. Oleh karena itu, diharapkan perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal supaya tidak kesulitan 

dalam mendanai operasional perusahaannya dan membayar hutang jangka 

pendeknya. 

3. Perusahaan dapat memperhatikan kinerja manajemen perusahaan pada 

sektor lainnya yang dapat mempengaruhi faktor struktur modal, 

dikarenakan profitabilitas, likuiditas, tingkat pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan dan struktur aktiva belum dapat sepenuhnya 

berpengaruh pada tujuan pencapaian perusahaan. Kesempatan ini dapat 
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dicapai dengan merekrut ahli keuangan yang terampil dalam kemampuan 

analisis kondisi financial perusahaan. 

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya 

1. Jumlah sampel yang dimiliki pada penelitian yang dilakukan ini berjumlah 

sedikit dikarenakan terdapat perusahaan-perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tidak dapat memenuhi kriteria sampel yang digunakan 

yakni purposive sampling. Dengan ini, penelitian selanjutnya diharapkan 

mampu menambahkan sampelnya dengan cara menambah periode tahun 

penelitian dan variabel penelitian seperti usia perusahaan, stabilitas 

penjualan, pajak, kendali sikap manajemen, kondisi pasar, dan lainnya. 

2. Penelitian ini melakukan pembatasan penelitian hanya pada lingkup 

perusahaan sub sektor food and beverage. Sehingga penelitian berikutnya 

diharapkan mampu mengaplikasikan penelitian pada perusahaan sektor 

lain yang lebih besar. 

3. Penelitian ini pada rasio struktur modal menggunakan alat ukur debt to 

equity ratio (DER) untuk mengukur financial perusahaan. Oleh karena itu, 

penelitian berikutnya dapat mencoba dengan menggunakan pengukuran 

lainnya seperti debt to assets ratio (DAR) dan long debt to equity ratio 

(LDER). 

 

  


