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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan memperhatikan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan 

masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tarif  pajak yang di tunjukkan oleh Tarif Pajak terbkti berpengaruh 

signifikan  terhadap struktur modal dengan arah  negatif  pada 

perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamc Index (JII) tahun 2009-2014. 

Tarif Pajak di katakan berpengaruh teradap struktur modal dikarnakan 

hasil dari uji parsial (uji t) menyatakan bahwa nilai t-hitung adalah negatif 

dan lebih  dari nilai t-tabel  (4,940>1,998) dan nilai signifikasinya sebesar 

0,00 lebih lebih kecil dari 0,05. Arah pengaruh tarif pajak terhadap struktur 

modal adalah negatif, hasil ini sesuai/konsisten dengan teori yang 

menyatakan bahwa jika tarif pajak  tinggi, maka akan mengakibatkan 

harga saham turun dan struktur modal juga menurun. Sebaliknya jika  

tarif pajak  rendah, maka harga saham akan mengalami kenaikan dan 

struktur modal  menjadi meningkat. Dengan demikian, berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

2. Tingkat likuiditas yang ditunjukkan oleh current ratio (CR) terbukti 

berpengaruh signifikan  terhadap struktur modal dengan arah negatif 

pada perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamc Index (JII) tahun 2009-

2014. Likuiditas (CR) di katakan berpengaruh teradap struktur modal 

dikarnakan hasil dari uji parsial (uji t) menyatakan bahwa nilai t-hitung 

adalah negatif dan kurang dari nilai t-tabel  (-5,188<1,998) dan nilai 

signifikasinya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 Arah pengaruh tingkat 

Likuiditas terhadap struktur modal adalah negatif, hasil ini 

sesuai/konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa jika tingkat 

likuiditas  tinggi, maka akan mengakibatkan harga saham turun dan 

struktur modal juga menurun. Sebaliknya jika  tinkat Likuiditas  rendah, 

maka harga saham akan mengalami kenaikan dan struktur modal  
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menjadi meningkat. Dengan demikian, berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

3. Tingkat Ukuran Perusahaan yang ditunjukkan oleh size terbkti 

berpengaruh signifikan  terhadap struktur modal dengan arah negatif 

pada perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamc Index (JII) tahun 2009-

2014. Ukuran Perusahaaan di katakan berpengaruh teradap struktur 

modal dikarnakan hasil dari uji parsial (uji t) menyatakan bahwa nilai t-

hitung adalah negatif dan kurang dari nilai t-tabel  (-3,287<1,998) dan nilai 

signifikasinya sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05Arah pengaruh tingkat 

Ukuran Perusahaan terhadap struktur modal adalah negatif, hasil ini 

sesuai/konsisten dengan teori yang menyatakan bahwa jika tingkat 

Ukuran Perusahaan  tinggi, maka akan mengakibatkan harga saham turun 

dan struktur modal juga menurun. Sebaliknya jika  tinkat Ukuran 

Perusahaan  rendah, maka harga saham akan mengalami kenaikan dan 

struktur modal  menjadi meningkat. Dengan demikian, berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian adalah sesuatu yang mempengaruhi keakuratan 

dari hasil penelitian. Beberapa keterbatasan penelitian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel penelitian sangat sedikit yakni laporan keuangan selama 

periode 6 tahun yang dipublikasi oleh 11 perusahaan  yang terdaftar pada 

Jakarta Islamic Index (JII). 

2. Variabel independen dalam penelitian ini hanya tiga yaitu tarif pajak, 

current ratio, dan ukuran perusahaan 

  

C. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa memperoleh hasil penelitian yang 

lebih akurat, maka sebaiknya peneliti selanjutnya menambah jumlah 

perusahaan dan tahun yang dijadikan sampel . 

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel 

independen yang memiliki pengaruh terhadap struktur modal agar 

memperoleh hasil yang maksimal. 

 

D. Penutup 

Segala puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya dari awal 

pengerjaan skripsi hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir  ini yang berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Wajib Pajak 

Badan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan Listing yang Terdaftar pada Jakarta islamic Index (JII) Tahun 

2009-2014” dengan keadaan sehat wal afiat, tidak mungkin karya tulis ini 

dapat selesai tanpa belas kasih dan  pertolongan Allah Robbul Izzati. Semoga 

skripsi ini mendapat ridho dari Allah SWT sehingga memberi kemanfaatan 

bagi kita semua.  

Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tertujukan kepada beliau 

Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kebenaran dan rahmat bagi 

seluruh alam.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas 

dari kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya 

dari pembaca yang budiman yang bersifat membangun guna penyempurnaan 

skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat 

dan memberikan kontribusi yang positif bagi penulis maupun pembaca, serta 

bagi para peneliti diperiode mendatang. 

Sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan 

kesalahan selama penulisan ini. Akhir kata “kesempurnaan milik Allah, 

kekurangan milik kita”. 
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