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BAB V 

PENUTUP 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui dan mengetahui 

pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan growth opportunity 

terhadap struktur modal.Populasi penelitian ini yaitu Buku Bank III yang terdaftar 

di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif dengan standar sekunder.Data sekunder diperoleh dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang didapat dari www.ojk.go.id serta 

beberapa literatur penelitian terdahulu.Teknik purposive sampling digunakan 

untuk pengambilan sampel dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh 85 data. 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linier 

berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, uji F dan uji t. 

Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan alat statistik Microsoft Excel 

dan SPSS for windows version 23. Setelah dilakukan analisis tersebut maka 

didapat kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang ditujukan bagi peneliti 

selanjutnya jika melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

5.1 kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, pembahasan dan 

temuan dari peneliti terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

http://www.ojk.go.id/
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1. Hasil pertama dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada Buku Bank III. 

2. Perusahaan dengan ukuran yang besar tidak dapat menjamin tersebut 

memiliki dana eksternal yang lebih besar. Hal ini dikarenakan perusahaan 

tersebut tidak selalu memiliki risiko yang rendah dan tidak selalu dapat 

memberikan tingkat pengembalian yang diinginkan investor, sehingga 

tidak mudah bagi perusahaan untuk mendapatkan dana eksternal bagi 

kreditur dan investor. 

3. Hasil hipotesis kedua dari penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal pada buku bank III. Semakin tinggi 

likuiditas perusahaan, maka struktur modal akan semakin berkurang, 

karena perusahaan mempunyai total aset yang besar kemampuan untuk 

membayar hutangnya pun akan semakin besar. 

4. Hasil hipotesis ketiga dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap struktur modal pada buku bank III. Berpengaruh 

profitabilitas ini dikarenakan perusahaan yang memiliki keuntungan besar, 

cenderung memilih untuk menahan laba tersebut digunakan sebagai 

tambahan modal perusahaan dari pada membagikan deviden.  

5. Hasil hipotesis keempat dari penelitian ini menyatakan bahwa growth 

opportunity berpengaruh terhadap struktur modal pada bank buku III. 

Tingginya growth opportunity membuat perusahaan membutuhkan dana 

yang lebih besar untuk pertumbuhan perusahaan, sehingga perusahaan 
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akan lebih memilih hutang sebagai sumber modal yang menyatakan 

perusahaan memiliki dana eksternal yang lebih banyak. 

5.2 keterbatasan 

 Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki kekurangan yang menjadikan 

penelitian ini memiliki keterbatasan dan dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi 

peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sampel penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas 

pada perusahaan Bank konvensional dalam buku III yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan dengan periode penelitian selama 5 tahun berturut-

turut yakni tahun 2014-2018. 

2. Variabel penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas 

pada ukuran perusahaan,likuiditas, profitabilitas,dan growth opportunity. 

5.3 saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat 

diajukan penelitian adalah : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian 

dengan sampel yang lebih besar. Peneliti selanjutnya dapat juga 

menggunakan sampel perusahaan Bank buku I, II, dan IV. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen 

penelitian dengan ini seperti kepemilikan manajerial, pajak, risiko bisnis, 

dan lain-lain. 
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