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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh likuiditas, struktur aktiva dan price 

earnings ratio terhadap struktur modal. Penelitian ini mengambil periode 

pengamatan selama 5 tahun yaitu tahun 2009–2013, dimana jumalah sampel yang 

digunakan 65 perusahaan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan 

hasil analisis sebagai berikut: 

1. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.086 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0.000. Sesuai dengan teori pecking order, perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi maka akan cenderung tidak 

menggunakan pendanaan melalui hutang karena perusahaan akan 

menggunakan sumber pendanaan internal terlebih dahulu untuk 

membiayai investasinya. Dengan demikian H1 yang menyatakan likuiditas 

berpengaruh positif terhadap struktur modal tidak terdukung. 

2. Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 2.918 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.000. Perusahaan yang asetnya mencukupi untuk 

digunakan sebagai jaminan pinjaman  cenderung akan cukup banyak 

menggunakan utang. Hal ini disebabkan, perusahaan  dengan skala besar 

akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan 
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dengan perusahaan kecil. Dengan demikian H2 yang menyatakan struktur 

aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal terdukung. 

3. Price earning ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.004 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.003. Peningkatan price earning ratio yang 

merupakan bentuk apresiasi pasar terhadap kinerja perusahaan akan 

menarik perhatian investor untuk menanamkan modal. Hal ini 

menyebabkan manajemen akan lebih suka  menambah modal melalui 

menerbitan saham dibandingkan dengan hutang. Dengan demikian H3 

yang menyatakan  price earning ratio berpengaruh positif terhadap 

struktur modal terdukung. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diajukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian dengan 

sampel yang lebih banyak dan rentang waktu yang lama tidak hanya 

perusahaan properti yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

2. Hendaknya pada penelitian yang akan datang mengembangkan variabel – 

varaibel lain yang mempengaruhi struktur modal karena berdasarkan hasil 

analisa dalam penelitian ini, menunjukkan masih ada variabel lain yang 

mempengaruhi struktur modal. 

 

 


