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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Judul yang di angkat dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Pertumbuhan 

Penjualan terhadap Struktur Modal dengan Profitabilitas sebagai Variabel 

Intervening. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan di uraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil uji menyatakan Pertumbuhan Penjualan dapat memberikan 

kontribusi terhadap Struktur Modal perusahaan property & real estate di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. Sehingga semakin tinggi 

penjualan suatu perusahaan maka akan meningkatkan struktur modal 

perusahaan. 

b. Hasil uji menyatakan Profitabilitas tidak dapat memberikan kontribusi 

terhadap Struktur Modal pada perusahaan property & real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. Sehingga 

profitabilitas tidak mampu memengaruhi struktur modal perusahaan. 

c. Hasil uji menyatakan Pertumbuhan Penjualan dapat memberikan 

kontribusi terhadap Profitabilitas pada perusahaan property & real estate 

di Bursa Efek Indonesia 2016-2018. Sehingga semakin tinggi penjualan 

mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pengaruh tidak langsung 

antara pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal melalui 

profitabilitas lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung 

pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal, maka variabel 
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profitabilitas tidak dapat memediasi hubungan antara variabel 

pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. 

5.2.  Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan dengan hasil penelitian ini baik untuk 

perusahaan, investor maupun untuk peneliti selanjutnya adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan property & real estate disarankan untuk terus mendorong 

tingkat penjualan agar dapat memperbaiki struktur modal perusahaan. 

Kemudia bagian keuangan perusahaan juga disarankan lebih efektif 

dalam penggunaan modalnya dan digunakan dengan lebih baik dan tepaat 

agar memberikan keuntungan bagi para pemegang saham. 

2. Bagi Calon Investor 

Bagi calon investor yang akan melakukan investasi pada pasar modal 

disarankan agar melakukan analisis terhadap kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba ataupun dengan mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan secara keseluruhan, dan juga mempertimbangkan hal lain 

yang berhubungan dengan struktur modal. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan kekurangan yang ada dalam 

penelitian ini agar lebih disempurnakan, dengan menambah variabel-

variabeel lainnya seperti resiko bisnis, ukuran perusahaan, struktur aktiva 

dan pertumbuhan perusahaan serta periode dalam penelitian ini dapat 

ditambah dengan menggunakan periode yang lebih panjang sehingga 
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dapat menghasilkan sampel yang  lebih banyak dan mendapat hasil yang 

lebih meluas. 

 

 

 

 

 

 

 

  




