
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Kondisi 

ini memperlihatkan walaupun perusahaan memiliki ukuran dewan direksi 

yang kecil, namun perusahaan tetap dapat memiliki debt ratio yang besar. 

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya dewan direksi bukanlah factor 

penentu utama dari efektivitas pelaksanaan corporate governance pada 

perusahaan dalam penetapan keputusan-keputusan strategis perusahaan, 

termasuk dalam penetapan capital structure. 

2. Remunerasi direksi tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Perusahaan menentukan remunerasi berdasarkan kinerja perusahaan, 

bukan dari struktur modal perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

agen berusaha menghindarkan principal dari kerugian sehingga cenderung 

mengambil keputusan-keputusan yang bersifat menghindarkan perusahaan 

dari risiko-risiko financial dengan tidak membebankan hutang yang besar 

bagi perusahaan. 

3. Jumlah rapat direksi tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Jumlah 

rapat direksi tidak dapat mempengaruhi struktur modal secara signfikan, 

Karena dalam hal ini rapat direksi tidak selalu memberikan pembahasan 
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mengenai struktur modal dari perusahaan. Dalam rapat direksi, 

proaktivitas dewan direksi akan membuat keputusan strategis, namun 

sesuai dengan teorientitas, asset dipandang lebih riil dibandingkan dengan 

ekuitas sehingga peningkatan jumlah rapat direksi yang masuk dalam 

perwujudan good corporate governance tidak mempengaruhi pembuatan 

keputusan berkaitan dengan modal. 

4. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Semakin banyak komite audit dalam perusahaan, maka perusahaan 

biasanya akan lebih memilih untuk menggunakan modalnya sendiri dalam 

pemenuhan modal dari pada dengan menggunakan hutang. 

5. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Komisaris independen tidak memiliki wewenang dalam mencampuri 

urusan manajerial seperti keputusan dalam pengambilan hutang untuk 

penambahan modal perusahaannya, komisaris indepeneden hanya bersifat 

mengawasi dan memberikan rekomendasi saja kapan manajemen 

perusahaan harus mengambil hutang atau tidak dalam perusahaannya.  

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan, maka direkomendasikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling mempengarui struktur 

modal dari sisi corporate governance adalah ukuran komite audit. 

Komisaris perlu untuk membentuk suatu komite audit yang mampu 
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bertugas untuk melakukan pengendalian bagi manajemen perusahaan 

sehingga ketika perusahaan semakin besar, dibutuhkan semakin banyak 

anggota komite audit untuk melakukan pengendalian. 

2. Penelitilain untuk selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam 

lagi, karena dari koefisien determinasi yang hanya sebesar 4,2%, ada hal-

hal atau faktor lain atau variabel lain yang perlu diperhatikan terutama 

yang terkait dengan struktur modal, missalnya profitabilitas, rasio 

aktivitas, dan ukuran perusah


