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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan  

Berdasarkan dari analisis data dan informasi yang diperoleh peneliti 

mengenai analisis pengaruh Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), 

Ukuran Perusahaan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) perusahaan retail, 

baik secara parsial dan simultan. Perusahaan retail yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 8 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2013 (total sebanyak 40 perusahaan) serta berdasarkan hasil 

perhitungan statistik dan pembahasan dari penelitian, maka dapat ditarik 

simpulan:  

1. Return on Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax 

Rate (CETR) perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013. Jika laba perusahaan semakin besar, maka jumlah pajak 

yang dibayar oleh perusahaan menjadi semakin besar. Oleh karena itu 

perusahaan melakukan perencanaan pajak agar hutang pajaknya berada pada 

posisi yang paling minimal, sepanjang yang diperbolehkan dalam peraturan 

perudnang-undangan perpajakan yang berlaku.  

2. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective 

Tax Rate (CETR) perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013. Jika tingkat hutang perusahaan semakin tinggi, maka 

jumlah beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan semakin besar. 
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Beban bunga dapat menjadi pengurang pajak yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan, oleh karena itu pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi 

semakin kecil. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate 

(CETR) perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013. Jika ukuran perusahaan semakin besar, maka kemungkinan besar 

laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut semakin besar yang 

menyebabkan pembayaran pajak perusahaan semakin tinggi. Dengan 

melakukan perencanaan pajak (dengan tenaga profesional), maka pajak yang 

harus dibayar oleh perusahaan semakin rendah. Apabila penghematan pajak 

ini dilakukan oleh perusahaan besar dampaknya bagi perusahaan cukup 

signifikan karena dapat dilakukan untuk ekspansi ataupun pengembangan 

perusahaan. 

4. Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Ukuran Perusahaan 

secara simultan berpengaruh signifikan pada Cash Effective Tax Rate (CETR) 

perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.  
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6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti kepada industri retail yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 agar dapat dijadikan 

masukan maupun tambahan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat berguna 

adalah sebagai berikut: 

1. Industri retail diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang 

dimilikinya dalam melakukan kegiatan operasi perusahaan sehingga laba 

perusahaan terus meningkat dan melakukan pengorganisasian jumlah hutang 

pajak melalui perencanaan pajak. 

2. Industri retail di Indonesia diharapkan menggunakan pendanaan lewat hutang 

dengan semakin efektif, karena disamping adanya beban bunga yang dapat 

menjadi pengurang jumlah kewajiban pajak, dana tersebut dapat digunakan 

perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspansi perusahaan. 

3. Industri retail diharapkan terus melakukan inovasi dan pengembangan ke 

arah yang lebih baik dengan memperhatikan perkembangan pasar sehingga 

dapat terus bersaing, memiliki tingkat penjualan dan aset yang tinggi, dan 

skala perusahaan semakin besar. Perencanaan pajak juga disarankan untuk 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala besar, karena 

penghematan pajak dapat membawa pengaruh yang signifikan bagi 

perusahaan, misalnya untuk ekspansi, dan lainnya. 

4. Industri retail besar diharapkan dapat menggunakan hutang sebagai salah satu 

alat untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga ukuran 
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perusahaan dapat terus meningkat seiring dengan pertambahan total aset 

maupun tingkat penjualan.  

 

6.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Hasil penelitian ini tidak berlaku general bagi jenis perusahaan lainnya 

(terbatas pada industri retail pada periode yang diteliti). 

2. Hasil penelitian ini hanya berlaku bagi kantor pusat perusahaannya (bukan 

cabang perusahaan yang terdapat di daerah-daerah). 

3. Periode waktu penelitian yang jumlahnya sangat terbatas dan periode waktu 

yang digunakan hanya empat (4) tahun. Penelitian ini juga hanya 

memperhitungkan tiga (3) rasio yaitu Return on Assets (ROA), Debt to Equity 

Ratio (DER), Ukuran Perusahaan dan sampel yang diteliti terbatas pada 8 

perusahaan retail periode 2009-2013 (total 40 perusahaan retail). 

4. Jumlah rasio keuangan dan pajak yang digunakan dalam penelitian ini juga 

masih relatif sedikit padahal rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

Cash Effective Tax Rate (CETR) perusahaan retail masih banyak selain yang 

digunakan pada penelitian ini. 

 


