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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, struktur aktiva, profitabilitas 

dan risiko bisnis secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. 

Dengan demikian, dalam mengambil keputusan struktur modal para manajer 

perusahaan asuransi go public di Bursa Efek Indonesia harus mempertimbangkan 

dan memperhatikan ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, struktur aktiva, 

profitabilitas dan risiko bisnis yang ada pada saat itu. 

2. Dalam rentang waktu penelitian yaitu antara tahun 2006-2010 pada perusahaan 

asuransi go public di Bursa Efek Indonesia, hanya faktor ukuran perusahaan, 

struktur aktiva dan profitabilitas yang terbukti mempengaruhi struktur modal 

perusahaan karena hanya hipotesis pertama, ketiga dan keempat yang diterima, 

sedangkan pertumbuhan asetdan risiko bisnis tidak terbukti mempengaruhi struktur 

modal perusahaan karena hipotesis kedua dan kelimaditolak. 

3. Pertumbuhan aset dan risiko bisnis tidak diperhatikan oleh manajer dalam 

pengambilan keputusan mengenai struktur modal, hal tersebut tampak dari 

pengaruh parsial pertumbuhan aset dan risiko bisnis yang tidak signifikan. Dengan 

demikian, para manajer kurang memperhatikan masalah pertumbuhan aset dan 

risiko bisnis pada perusahaan asuransi go public di Bursa Efek Indonesia. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan diantaranya sebagai berikut : 

1. Sampel yang digunakan untuk menguji hipotesis merupakan sampel kecil yaitu 

terbatas pada perusahaan asuransi go public di Bursa Efek Indonesia yang hanya 

berjumlah 9 perusahaan. 

2. Penelitian ini membatasi pengamatan selama lima tahun yaitu dari tahun 2006-

2010, sehingga masih perlu diuji validitasnya untuk tahun-tahun mendatang. 

3. Penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan faktor-faktor internal. 

 

C. Saran 

Berdasarkan pada keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian-

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat lebih mempertimbangkan faktor-faktor seperti 

struktur aktiva, profitabilitas dan risiko bisnis dalam pengambilan keputusan 

struktur modal. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan lebih banyak 

perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar generalisasi. 

b. Penelitian ini membatasi pengamatan selama lima tahun yaitu dari tahun 2006-

2010, sehingga masih perlu diuji validitasnya untuk tahun-tahun mendatang. 

c. untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memasukkan faktor-faktor 

eksternal dari perusahaan. 
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