
 

 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

  

5.1.  Simpulan  

Penelitian ini bertujuan menguji variabel independen seperti struktur aktiva, profitabilitas 

dan perlindungan pajak non utang dalam hubungannya dengan struktur modal perusahaan.  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hasil dari uji yang dilakukan untuk variabel independen struktur aktiva terhadap variabel 

dependen struktur modal yaitu struktur aktiva berpengaruh dan tidak signifikan terhadap  

struktur modal. Banyaknya proporsi aktiva tetap dalam struktur aktivanya berpengaruh 

terhadap keputusan sumber modal suatu perusahaan.  

2. Hasil dari uji yang dilakukan untuk variabel independen profitabilitas terhadap variabel 

dependen struktur modal yaitu profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  

struktur modal. Semakin banyak profit yang didapatkan perusahaan, tidak memjamin 

perusahaan menggunakan lebih sedikit utang dalam struktur modalnya.  

3. Hasil dari uji yang dilakukan untuk variabel independen perlindungan pajak non utang 

terhadap variabel dependen struktur modal yaitu perlindungan pajak non utang 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap  struktur modal. Perlindungan pajak non utang 

yang diukur dengan beban depresiasi mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih 

sumber permodalannya.   
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5.2.  Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh struktur aktiva, 

profitabilitas dan perlindungan paja non-utang terhadap struktur modal perusahaan terdapat 

beberapa saran yang berkaitan dengan masalah yang  

terjadi, antara lain:  

1. Bagi perusahaan atau manajemen, variabel struktur aktiva dapat dijadikan salah satu faktor 

dalam menentukan struktur modal perusahaannya. Hasil positif dan signifikan berarti 

setiap perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi menggunakan utang dalam jmlah 

yang besar karena memiliki surat berharga atas aset tetap yang dapat dijadikan jaminan.  

2. Bagi perusahaan atau manajemen, variabel profitabilitas bukan merupakan salah satu 

faktor yang dapat dipertimbangkan dalam keputusan penggunaan utang dalam struktur 

modal perusahaan.  

3. Bagi perusahaan atau manajemen, variabel perlidungan pajak non utang juga dapat 

dijadikan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam keputusan penggunaan 

utang dalam struktur modal perusahaan. Perlindungan pajak non utang dapat dijadikan 

pengganti dari perlindungan pajak dari utang.  

4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai struktur modal perusahaan, 

sebaiknya menambahkan faktor – faktor lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal perusahaan dan melakukan penelitian pada sektor-sektor yang lainnya 

dengan menambah periode penelitiannya.  

 


