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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhpertumbuhan asset, 

pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan pajak terhadap keputusan penandaan 

pada Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Sub 

Sektor Otomotif dan Komponen) Tahun 2011 – 2016. Kesimpulan yang dapat 

ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabelpertumbuhan assetmemiliki tingkat 

signifikandibawah 0,05 yaitu sebesar 0,007, dengan demikianberpengaruh  

signifikan terhadapkeputusan pendanaan.Maka dapat 

disimpulkanpertumbuhan assetberpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan, diterima. 

2. Secara parsial variabelpertumbuhan penjualanmemiliki tingkat 

signifikandiatas0,05 yaitu sebesar 0,441, dengan demikian tidak 

berpengaruh signifikan terhadapkeputusan pendanaan.Maka dapat 

disimpulkanpertumbuhan penjualanberpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan, ditolak. 

3. Secara parsial variabelprofitabilitas memiliki tingkat signifikandibawah 

0,05 yaitu sebesar 0,000, dengan demikian berpengaruh signifikan 

terhadapkeputusan pendanaan.Maka dapat disimpulkanprofitabilitas 

berpengaruh terhadap keputusan pendanaan, diterima. 
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4. Secara parsial variabelpajakmemiliki tingkat signifikandiatas0,05 yaitu 

sebesar 0,111, dengan demikinberpengaruh signifikan terhadapkeputusan 

pendanaan.Maka dapat disimpulkanpajak berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan, ditolak. 

5. Secara simultan variabelpertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan, 

profitabilitas dan pajakmemiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, dengan demikian berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pendanaan. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,757 atau 75,7%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 75,7% dari 

variabel pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan 

pajak terhadap keputusan pendanaan. Sedangkan sisanya 24,3% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas penelitian dengan cara 

memperpanjang periode penelitian dengan menambah tahun amatan dan 

juga memperbanyak jumlah sampel.  

2. Beberapa variabel yang tidak terbukti pada penelitian ini sebaiknya pada 

penelitian selanjutnya digunakan proxy yang lain dari variabel tersebut, 

sehingga diharapkan dapat mencerminkan variabel yang digunakan.  
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3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel atau 

menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi keputusan 

pendanaan atau struktur modal seperti ukuran perusahaan, keadaan pasar, 

struktur kepemilikan dan lain – lain.  

 

 

 

 

 

 

 


