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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini, 

adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan antara DPR  terhadap struktur modal, 

dengan nilai signifikansi t untuk variabel DPR penjualan adalah 

sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi 

dividend payout ratio maka akan meningkatkan kebutuhan kas di 

masa yang akan datang dan mengakibatkan menurunnya struktur 

modal atau hutang perusahaan. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap stuktur modal.   

Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t yang lebih besar 

daripada 0.05 sehingga hipotesis tidak terdukung secara empiris. 

Jadi besar kecilnya profit tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan. 

3. Non debt tax shield tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Hal ini berarti penghematan pajak terjadi 

juga pada depresiasi karena merupakan biaya non-kas dan karena 

nilainya relatif kecil tidak berdampak pada struktur modal. 

4. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, dengan 

nilai signifikansi t untuk variabel likuiditas adalah sebesar 0,008 < 
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0,05. Hal ini berarti perusahan dalam penelitian ini tidak 

mempunyai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan sumber daya jangka pendek atau lancar 

sehingga struktur modal menurun. 

5. Size berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, dengan nilai 

signifikansi t untuk variabel size adalah sebesar 0,000 < 0,05. 

Karena besar kecilnya suatu perusahaan sangat mempengaruhi 

keputusan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, 

terutama terkait dengan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh pinjaman. Perusahaan besar akan  lebih mudah dalam 

memasuki pasar modal, perusahaan besar juga memiliki usaha 

yang lebih terdiversifikasi sehingga perusahaan besar lebih 

diperhatikan oleh investor maupun kreditor, perusahaan besar juga 

dianggap mempunyai kemampuan pengembalian pinjaman yang 

baik sehingga akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman.  

 

5.2. Saran 

 Dari hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran  sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya pihak investor dan pihak emiten dapat memperhatikan 

DPR likuiditas dan ukuran perusahaan karena dari hasil penelitian 

ini terbukti signifikan berpengaruh terhadap struktur modal. 
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2. Pada penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang dapat 

ditambahkan periode tahun pengamatan, maupun menambahkan 

sampel pada perusahaan perbankan. 

 

 

  


