
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



78 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian 

signifikansi parsial dan simultan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Perubahan pajak penghasilan badan (Tax) berpengaruh terhadap 

keputusan pendanaan sehingga Ha1 tidak dapat diterima. Hal ini 

dibuktikan oleh hasil uji statistik t sebesar 1,119 dengan tingkat 

signifikansi 0,267 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Maftukhah (2013) dan Iriansyah 

dan Dana (2013). Namun, hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2013) dan Dewi dan Bradja 

(2014). 

2. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity Ratio (ROE) 

berpengaruh terhadap keputusan pendanaan atau Ha2 dapat diterima. Hal 

ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t sebesar 3,915 dengan tingkat 

signifikansi dibawah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil 

penelitian ini didukung oleh Sebayang dan Putra (2013) dan Lusangaji 

(2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

struktur modal.  

3. Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan Growth berpengaruh 

terhadap keputusan pendanaan atau Ha3 diterima. Hal ini dibuktikan oleh 

Pengaruh Perubahan..., Jessitania Ryanto, FB UMN, 2015



79 

 

hasil uji statistik t sebesar 2,757 dengan tingkat signifikansi 0,007 atau 

lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Joni dan Lina (2010) dan juga Maftukhah (2013). Namun, 

hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sebayang dan Putra (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap struktur 

modal. 

4. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma total aset (SIZE) 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pendanaan atau Ha4 tidak dapat 

diterima. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t sebesar 1,397 dengan 

tingkat signifikansi 0,167 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joni dan Lina (2010). 

Namun, hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Seftianne dan Handayani (2013) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

5. Perubahan pajak penghasilan badan (Tax), profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on equity (ROE), Pertumbuhan perusahaan yang 

diproksikan dengan Growth dan ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan logartima total aset (SIZE) berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pendanaan atau Ha5 diterima. Hal ini ditunjukkan  melalui nilai 

F sebesar 7,879 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 

0,05.  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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oleh Iriansyah dan Dana (2013), Darmayanti (2013), dan Sebayang dan 

Putra (2013). 

 

5.2. Keterbatasan 

Beberapa hal yang menjadi keterbatran dalam penelitian ini yaitu: 

1. Nilai Adjusted R
2
 hanya sebesar 27,1% atau relatif kecil, sehingga variabel 

perubahan pajak penghasilan badan (Tax), profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on equity (ROE), pertumbuhan perusahaan yang diproksikan 

dengan Growth dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma 

total aset (SIZE) belum dapat menjelaskan dengan baik keputusan 

pendanaan perusahaan. Sisanya sebesar 72,9%, dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

2. Variable ukuran perusahaan dalam penelitian ini hanya melihat pada total 

aset yang dimiliki perusahaan namun tidak melihat struktur/komposisi aset 

yang dimiliki perusahaan. 

3. Dalam penelitian ini tidak ditentukan kondisi yang mendukung perusahaan 

untuk menerbitkan saham baru dan utang. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan dengan keterbatasan yang ada, 

beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan 

penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pendanaan, yaitu: 
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1. Memperluas sampel penelitian, menambah periode penelitian, serta 

menambahkan variabel-variabel independen lain yang kemungkinan 

berpengaruh terhadap keputusan pendanaan, antara lain struktur aset, risiko 

bisnis, kebijakan  dividen. 

2. Menetukan kondisi yang mendukung perusahaan untuk menerbitkan saham 

baru dan utang. 
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