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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini menguji Laba terhadap Hutang dengan Pengembalian Modal 

sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Laba berpengaruh terhadap Hutang pada pedagang di wisata makam 

Sunan Giri 

2. Laba berpengaruh terhadap Pengembalian Modal pada pedagang di wisata 

makam Sunan Giri 

3. Pengembalian Modal berpengaruh terhadap Hutang pada pedagang di 

wisata makam Sunan Giri 

4. Laba berpengaruh terhadap Hutang dengan Pengembalian Modal sebagai 

variabel intervening pada pedagang di wisata makam Sunan Giri 

 

5.2 Keterbatasan 

 Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jumlah sampel tidak dilakukan secara random, tetapi mensyaratkan 

kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling) yaitu hanya membatasi 

kriteria sampel hanya untuk usaha yang menetap di makam Sunan Giri. 

Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat mewakili kondisi seluruh jenis 

usaha 
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2. Data penelitian ini adalah hasil rata-rata perbulan, jadi setiap bulannya 

akan terjadi perbedaan hasil. 

3. Data diambil dengan menggunakan wawancara terhadap pedagang dan 

tidak menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan 

data. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan  hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka saran 

dari peneliti yang dapat diberikan adalah sabagai berikut: 

5.3.1 Bagi Pengusaha 

 Seperti diketahui, dalam mendanai usahanya, pengusaha memiliki beberapa 

sumber dana yaitu pinjaman dan modal sendiri. Keputusan untuk memilih 

menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan perhitungan 

yang matang. Struktur modal yang baik adalah persentase hutang seharusnya tidak 

melebihi dari dari persentase modal sendiri yang dimiliki. Semakin rendah hutang 

yang dimiliki maka akan semakin menumbuhkan rasa aman bagi pedagang jika 

terjadi kerugian atau penyusutan terhadap asetnya.  

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

referensi atau pendukung bagi penelitian selanjutnya yang akan mencoba 

menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif  

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan variabel lain seperti dari rasio likuiditas untuk lebih 

mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi hutang 


