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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisa dan perhitungan yang telah dilakukan tentang “Pengaruh Pajak 

Tangguhan (X1) dan Tax to Book Ratio (X2) berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Investment (Y)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pajak Tangguhan (X1) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Return On 

Investment (Y), dengan persentase pengaruh sebesar 1,7%; 

2. Tax to Book Ratio (X2) berpengaruh terhadap Return On Investment (Y) namun 

tidak signifikan, dengan persentase pengaruh sebesar 0,6%; 

3. Secara simultan, Pajak Tangguhan (X1) dan Tax to Book Ratio (X2), berpengaruh 

namun tidak signifikan terhadap Return On Investment (Y), dengan total 

persentase pengaruh sebesar 2,3%, sedangkan sisanya sebesar 97,7% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil dan kesimpulan yang telah didapatkan peneliti, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal baik kepada perusahaan maupun bagi akademisi, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Karena dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Pajak Tangguhan 

berpengaruh namun tidak signifikan, dengan persentase pengaruh sebesar 1,7% 

dimana dalam hasil penelitian pajak tangguhan berpengaruh positif yang 
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berarti bila besarnya pajak tangguhan meningkat maka kinerja perusahaan juga 

meningkat. Namun perusahaan tidak perlu begitu menghawatirkan jika di 

dalam laporan keuangan perusahaan didapatkan pajak tangguhan bernilai kecil, 

karena belum tentu dengan munculnya nilai pajak tangguhan yang kecil 

menandakan kinerja perusahaan tidak baik. Karena Pengaruh Pajak Tangguhan 

terhadap Kinerja Perusahaan dalam penelitian ini tidak signifikan. 

b. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Tax to Book Ratio 

berpengaruh namun tidak signifikan, dengan persentase pengaruh sebesar 0,6% 

dimana dalam hasil penelitian Tax to Book Ratio berpengaruh negatif yang 

berarti bila Tax to Book Ratio bernilai besar menandakan Kinerja Perusahaan 

tidak baik. Walaupun tingkat pengaruh tidak menunjukan persentase yang 

tinggi sebaiknya perusahaan perlu memperhatikan Tax to Book Ratio yang bisa 

ditimbulkan, yaitu dari perbandingan antara laba akuntansi dengan laba fiskal, 

karena bila dalam perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal terdapat 

perbedaan yang besar, dan perbedaan tersebut muncul akibat dari praktik 

manajemen perpajakan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku maka perusahaan bisa dalam bahaya. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan alat ukur kinerja 

perusahaan seperti, ROE (Return on Equity) dan EPS (Earning per Share). Serta 

menambah jumlah sampel penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih baik. 


