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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan menguji variabel independen seperti struktur aset, arus 

kas operasi, profitabilitas dan tarif pajak efektif 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 aset terhadap 

variabel dependen struktur modal yaitu struktur aset berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap struktur modal. Proporsi aset tetap dalam struktur 

asetnya berpengaruh terhadap keputusan sumber modal suatu perusahaan. 

2. Hasil dari uji yang dilakukan untuk variabel independen arus kas operasi 

terhadap variabel dependen struktur modal yaitu arus kas operasi berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap struktur modal. Hal ini mengindikasikan 

bahwa proporsi  arus kas dari aktifitas operasi mempengaruhi perusahaan 

dalam keputusan sumber struktur modalnya. 

3. Hasil dari uji yang dilakukan untuk variabel independen profitabilitas 

terhadap variabel dependen struktur modal yaitu profitabilitas berpengaruh 

negatif secara signifikan terhadap struktur modal. Banyaknya proporsi laba 
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4. setelah pajak dalam total aset mempengaruhi terhadap keputusan sumber 

modal suatu perusahaan. 

5. Hasil dari uji yang dilakukan untuk variabel independen tarif pajak efektif 

terhadap variabel dependen struktur modal yaitu tarif pajak efektif 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tarif pajak mempengaruhi perusahaan dalam 

keputusan sumber struktur modalnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh struktur 

aset, arus kas operasi, profitabilitas dan tarif pajak efektif terhadap struktur modal 

perusahaan terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan masalah yang terjadi, 

antara lain: 

1. Perusahaan sebaiknya lebih selektif dalam pembelian aset tetap, dikarena 

pembelian aset tetap secara berlebihan akan menggangu struktur modal.  

2. Perusahaan harus lebih berkonsentrasi pada penerimaan dana dari aktifitas 

operasi. Hal ini berpengaruh bagi manajemen karena semakin banyak arus kas 

masuk akan semakin menambah proporsi struktur modal dari pendanaan 

internal. Dan akan menjadi pertimbangan apakah perusahaan masih 

membutuhkan pendanaan yang bersumber dari eksternal perusahaan atau 

tidak.  
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3. Profit menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perusahaan. 

Manajemen harus mempertimbangkan profit yang didapat dalam membuat 

keputusan penggunaan hutang dalam struktur modal. 

4. Tarif pajak efektif adalah salah satu faktor penting dalam pengambilan 

keputusan mengenai struktur modal. Hal ini diakrenakan semakin banyak 

hutang yang digunakan akan mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Tetapi 

manajemen harus jeli dalam memilih sumber hutang yang akan digunakan 

agar tidak berdampak negatif terhadap struktur modalnya. 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 




