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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel 

pajak tangguhan adalah sebesar 0,037. Nilai ini lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dimana semakin 

rendah pajak tangguhan maka efektivitas manajemen perusahaan semakin baik 

(H0 ditolak).    

2. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel tax 

to book ratio adalah sebesar 0,126. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tax to book ratio tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dimana semakin 

rendah tax to book ratio maka efektivitas manajemen perusahaan semakin 

buruk (H0 ditolak).    

3. Dengan menggunakan pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) untuk 

variabel Pajak Tangguhan dan Tax to Book Ratio secara simultan berpengaruh 

terhadap Kinerja Perusahaan, dapat dilihat dari nilai sig F sebesar 0,044. 

Dengan demikian sig F  (0,044) < 0,05, maka H0 ditolak. 

4. Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis Koefisien Determinasi, 

diperoleh nilai Koefisien Determinasi sebesar ebesar 9,6%. Nilai tersebut 
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mengandung arti bahwa variabel pajak tangguhan dan tax to book ratio mampu 

menjelaskan kinerja perusahaan sebesar 9,6 % sedangkan sisanya 90,4% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya mengambil sampel pada sektor lain yang 

ada di Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan hasil penelitian yang berlaku 

bagi seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian berikutnya dapat melakukan penambahan alat ukur kinerja seperti 

Earnings per Share (EPS), Economic Value Added (EVA), atau analisis rasio 

lainnya. Selain itu, penambahan variabel lain yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan juga dapat dilakukan, dengan tetap memasukkan variabel pajak 

tangguhan dan tax to book ratio. 

3. Penelitian berikutnya juga diharapkan menambahkan jumlah sampel penelitian 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Saran dari peneliti untuk pihak-pihak lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor maupun calon investor yang melakukan investasi sebaiknya 

memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi yang tepat dan menguntungkan. 

 

  


