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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Keimpulan dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Struktur modal berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Pada 

penelitian ini membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Menurut Signaling Theory menjelaskan bahwa 

pembiayaan yang diperoleh melalui hutang maupun dengan modal sendiri 

dapa memberikan suatu signal yang akan memberikan petunjuk kepada 

investor. Petunjuk inilah yang digunakan untuk menilai prospek perusahaan 

dimasa depan, sehingga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini konsisten dengan penelitian Gusti (2015) yang menyatakan bahwa 

struktur modal memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

2. Struktur modal berpengaruh langsung terhadap profitabilitas. Pada 

penelitian ini membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. Menurut  Trade-off theory, penggunaan utang dapat 

mengurang pajak dan mengurangi biaya agensi yang terjadi karena biaya 

dibayarkan terlebih dahulu dari pajak, yang sehingga pendapatan yang 

terkena pajak berkurang dan menyebabkan pendapatan bersih yang lebih 

besar. Sehingga semakin besarnya pendapatan bersih maka semakin besar 
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pula nila dari ROE perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian Azlina 

(2009) yang meyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

3. Proftabilitas berpengaruh langsung terhadap Nilai perusahaan. Pada 

penelitian ini membuktikan bahwa proftabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh 

semakin besar pula kemamuan perusahaan untuk membayar dividennya. 

Yang akan berpengaruh pada kenaikan nilai perusahaan. Sehingga investor 

akan tertarik dengan nilai ROE yang tinggi karena ROE adalah rasio yang 

menghitung pengembalian terhadap ekuitas yang ditanamkan oleh investor. 

ROE yang meningkat tentu akan meningkatan permintaan terhadap saham 

perusahaan, sehingga nilai perusahaan ikut terdongkrak. 

4. Struktur modal bepengaruh tak langsung terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel intervening tidak terbukti karena tidak 

memenuhi kriteria dalam pengujian analisis jalur maupun menurut Baron 

dan Kenny. Beberapa sampel pada penelitian ini memiliki hasil DER yang 

tinggi dan memiliki PBV yang tinggi pula namun hal itu tidak berpengaruh 

dengan menghasilkan ROE yang tinggi bahkan beberapa menunjukkan hasil 

ROE yang kecil bahkan cenderung menurun walaupun memiliki hasil DER 

dan PBV yang tinggi. Hal ini dapat dikarenakan pihak manajemen 

perusahaan kurang mampu mengelola adanya penggunaan utang untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Selain itu dengan manajemen perusahaan 

dapat menghasilkan PBV yang tinggi akan berpengaruh pada investor yang 
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akan menanamkan investasi. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Gusti (2015). 

 

5.2  Keterbatasan 

 Keterbatasan dalam peneletian ini pada model persamaa 1 dan 3 pada uji 

normalitas berdistribusi tidak normal. Hal ini dikarenakan data pada penelitian ini 

menggunakan jumlah sampel besar. Sedangkan pada uji autokorelasi menghasilkan 

kesimpulan pada model persamaan regresi 1 tidak dapat di simpulkan dan model 

persamaan regresi 3 mengalami autokorelasi negative. Hal ini disebabkan uji 

autokorelasi pada penelitian ini menggunakan data cross-section.   

 

5.3 Saran  

Terdapat saran dari peneliti yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagi investor, perusahaan yang memiliki  ROE  tinggi akan 

mempengaruhi meningkatnya juga nilai perusahaan pada perusahaan. 

Sehingga hal ini dapat menjadi signal untuk melakukan investasi ke 

perusahaan yang terkait. 

2. Bagi perusahaan, pembiayaan yang diperoleh melalui hutang maupun 

dengan modal sendiri (penerbitan saham baru) dapa memberikan suatu 

signal yang akan memberikan petunjuk kepada investor yang akan 

berpengaruh pada prospek perusahaan dimasa depan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk agar memperluas variabel 

intervening yang akan diteliti seperti misalnya kebijakan dividen atau 

rasio lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


