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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis, serta hasil analisis 

yang telah dibahas, sebagaimana yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Struktur modal dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010 

baik secara parsial maupun simultan. Kesimpulan ini dapat dijelaskan bahwa 

untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan maka diperlukan adanya 

pengaturan keputusan pendanaan yang tercermin dalam struktur modal 

perusahaan. Dan pertumbuhan perusahaan juga mempunyai kontribusi dalam 

meningkatkan profitabilitas walaupun masih rendah bila dibandingkan dengan 

struktur modal. Dengan demikian struktur modal dan pertumbuhan perusahaan 

baik secara parsial ataupun simultan sangat diperlukan dalam meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

2. Struktur modal, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap beban pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010 baik secara parsial maupun 

simultan. Kesimpulan ini dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan beban 

pajak penghasilan badan maka pengelolaan struktur modal perusahaan dan 

pertumbuhan perusahaan perlu dilakukan, dan profitabilitas perusahaan juga 

merupakan faktor penting untuk meningkatkan beban pajak penghasilan badan. 

Dengan demikian struktur modal, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas baik 
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secara parsial ataupun simultan sangat diperlukan dalam meningkatkan beban 

pajak penghasilan badan. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran-saran yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa struktur modal dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, disarankan 

kepada perusahaan untuk membuat suatu perencanaan keputusan pendanaan agar 

dengan struktur modal yang ada dapat menciptakan pertumbuhan perusahaan dan 

akhirnya meningkatkan profitabilitas. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa struktur modal, pertumbuhan 

perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan 

badan, oleh karena itu:  

1) Perusahaan harus membuat suatu perencanaan keputusan pendanaan agar 

dengan struktur modal yang ada bukan hanya menciptakan pertumbuhan 

perusahaan dan profitabilitas namun juga mengefesienkan beban pajak 

penghasilan badan.  

2) Direktorat Jenderal Pajak disarankan agar membuat aturan operasional 

mengenai perbandingan antara hutang terhadap modal.  

3. Mengingat penelitian ini terbatas hanya mencakup perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, disarankan kepada peneliti selannjutnya untuk 

memperluas unit analisisnya, contohnya: perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa, keuangan, dll. 
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4. Dengan melihat nilai epsilon dari model penelitian yanng menunjukkan bahwa 

masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas dan beban pajak 

penghasilan badan, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji 

faktor-faktor keuangan lain, contohnya: biaya gaji, biaya sewa, dll.  


