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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental terhadap struktur 

modal, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan dan pengaruh faktor 

fundamental terhadap nilai perusahaan, dapat disimpulkan beberapa hal yang 

terkait dengan tujuan penelitian diatas dan saran bagi peneliti selanjutnya serta 

berbagai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun 

kesimpulan dan saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1.  Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis pertama dapat diketahui bahwa 

faktor fundamental berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hasil 

signifikan tersebut menandakan bahwa didalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan kebijakan struktur modal, manajer perusahaan akan selalu 

memperhatikan faktor fundamental perusahaan. Koefisien jalur yang 

bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh antara faktor fundamental 

dengan struktur modal adalah berlawanan. Semakin tinggi faktor 

fundamental perusahaan maka jumlah hutang yang tercermin dalam struktur 

modal perusahaan akan semakin rendah. Faktor fundamental perusahaan 

terbentuk melalui tiga indikator yaitu Current Ratio, Quick Ratio dan Return 

On Investment, sedangkan struktur modal terbentuk melalui dua indikator 

yaitu Debt Ratio dan Debt Equity Ratio. Semakin likuid dan profitable 
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sebuah perusahaan artinya perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka 

pendeknya dari keuntungan, bukan dari hutang lain. Sehingga perusahaan 

yang likuid cenderung mempunyai struktur modal yang rendah tercermin 

dari DR dan DER yang rendah. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian 

yang dilakukan oleh Maytariana (2013) yang mengatakan bahwa faktor 

fundamental berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.    

2. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa 

faktor fundamental berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Nilai koefisien jalur bertanda positif menunjukkan bahwa pengaruh antara 

faktor fundamental dengan nilai perusahaan adalah berbanding lurus. 

Semakin tinggi nilai faktor fundamental yang tercermin melalui indikator 

Current Ratio, Quick Ratio dan Return On Investment, maka semakin tinggi 

nilai suatu perusahaan yang tercermin dari PER. Hasil penelitian ini 

memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Sappar (2015) yang 

mengatakan bahwa faktor fundamental tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusaahaan 

3. Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa 

struktur modal berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai 

koefisien jalur bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh antara 

struktur modal dengan nilai perusahaan adalah berlawanan. Semakin tinggi 

struktur modal sebuah perusahaan yang tercermin dari Debt Ratio dan Debt 

Equity Ratio maka semakin rendah nilai perusahaannya yang dapat dilihat 

dari nilai Price Earning Ratio. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian 
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yang dilakukan oleh Prasetia (2014) yang mengemukakan bahwa struktur 

modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

B.  Saran 

1.  Bagi manajemen perusahaan 

Manajemen perusahaan dalam upayanya meningkatkan nilai 

perusahaan diharapkan mampu menjaga tingkat likuiditas dan profitabilitas 

perusahaan dan menentukan komposisi struktur modal yang optimal. Hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa faktor fundamental berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal dapat dijadikan acuan bagi 

manajemen perusahaan didalam mengambil kebijakan yang berkaitan 

dengan pendanaan perusahaan.  

2.  Bagi investor 

Berdasarkan hasil penelitian ini, investor dapat menginvestasikan 

dananya pada perusahaan yang memiliki prospek tinggi dalam memberikan 

keuntungan. Faktor fundamental yang berpengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan serta struktur modal yang berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa tren investasi saat 

ini tidak lagi melihat dari keadaan faktor fundamental dan struktur modal 

sebuah perusahaan, melainkan investor melihat perusahaan mana yang 

memberikan keuntungan tinggi melalui deviden ataupun capital gain. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menindak lanjuti penelitian 

yang mengambil topik yang sama diharapkan untuk menambah jumlah 

indikator yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan seperti EPS, deviden 

dan beberapa indikator lainnya yang belum dimasukkan dalam penelitian 

ini. Penelitian ini masih terbatas pada periode penelitian yaitu tahun 2013-

2015 sehingga untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah dan 

memperbarui periode penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi 

yang lebih baru dan lebih akurat.  


