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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan 

dari SPSS 20.0 for windows, yaitu dengan metode regresi berganda dan uji asumsi 

klasik serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan 

masalah dari penelitian ini. 

1. Pengaruh deffered tax expense dan tax to book ratio secara parsial terhadap net 

profit margin. 

1. Deffered tax expense secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap net profit margin. 

2. Tax to book ratio secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

net profit margin. 

2. Deffered tax expense dan tax to book ratio secara simultan  tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap net profit margin. 

3. Seberapa besar pengaruh deffered tax expense dan tax to book ratio secara parsial 

terhadap net profit margin. 

1. Besar pengaruh deffered tax expense terhadap net profit margin yaitu sebesar 

0.0169%. 
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2. Besar pengaruh tax to book ratio terhadap net profit margin yaitu sebesar 

12.8164%. 

4.  Seberapa besar pengaruh deffered tax expense dan tax to book ratio secara 

simultan terhadap net profit margin yaitu sebesar 9.4%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang rendah 

terhadap net profit margin dan sisanya 90.6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

5.2  Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan beberapa 

saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, alangkah baiknya perusahaan tidak melakukan manajemen laba 

yang terlalu mencolok, karena walaupun tax to book ratio mempengaruhi kinerja 

perusahaan, tetapi perbedaan yang terlalu besar antara laba akuntansi dan laba 

pajak akan mengurangi kualitas laba.  

2. Bagi investor, sebaiknya investor membuat keputusan untuk melakukan investasi 

dengan melihat terlebih dahulu perbedaan antara laba kena pajak dan laba 

komersial perusahaan, karena tax to book ratio memiliki pengaruh terhadap 

kinerja perusahaan yang tercermin dalam net profit margin. 

3. Bagi akademisi, dalam memberikan informasi kepada mahasiswa dapat memberi 

rekomendasi perencanaan pajak yang baik adalah dengan melakukan kontrol 

pada laba kena pajak dan laba komersial. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 

menggunakan variabel ukuran kinerja yang lain, selain itu alangkah baiknya 

penelitian selanjutnya dilakukan dengan menambah rentang waktu periode serta 

menambah populasi perusahaan yang diteliti agar lebih jelas terlihat 

pengaruhnya. 


