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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas dan leverage 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor 

keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016, serta besar 

pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tarif pajak efektif baik secara parsial 

maupun simultan. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan dari program aplikasi SPSS, yaitu dengan menggunakan metode regresi 

linier berganda serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel profitabilitas perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 secara parsial 

memiliki pengaruh yang berkoefisien negatif terhadap tarif pajak efektif. 

2. Variabel leverage perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 secara parsial memiliki 

pengaruh yang berkoefisien negatif terhadap tarif pajak efektif. 

3. Variabel profitabilitas dan leverage perusahaan pada perusahaan sektor 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016 

memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif secara bersama-sama (simultan). 

4. Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap tarif pajak efektif secara parsial 

adalah sebesar 15,21% dengan syarat tidak terjadi perubahan terhadap variabel 
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leverage, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Pengaruh leverage perusahaan 

terhadap tarif pajak efektif secara parsial adalah sebesar 17,56% dengan syarat 

tidak terjadi perubahan terhadap variabel profitabilitas, sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

5. Pengaruh profitabilitas dan leverage perusahaan secara simultan atau bersama-

sama adalah sebesar 19,7%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 80,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki bebeberapa keterbatasan atau 

kendala, yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan sampel terbatas hanya untuk perusahaan yang 

bergerak dalam sektor keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia, serta 

memiliki beberapa kriteria tertentu sehingga jumlah sampel hanya sembilan 

perusahaan. 

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam variabel yang digunakan sehingga 

tidak banyak variabel dalam penelitian ini, hanya memiliki variabel 

profitabilitas dan leverage dalam melihat faktor yang mempengaruhi tarif pajak 

efektif, sedangkan banyak faktor lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif. 

3. Peneliti hanya berfokus pada perusahaan yang bergerak disektor keuangan 

pada periode yang terbatas hanya empat tahun saja yaitu dari tahun 2013-2016. 
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5.3 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba memberikan beberapa saran 

yaitu sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel yang tidak hanya pada 

perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan saja namun dapat melibatkan 

banyak sektor lain yang terdaftar di BEI. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini, yang mungkin berpengaruh terhadap tarif pajak 

efektif. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambah periode tahun pengamatan atau 

menggunakan rentang waktu yang berbeda dan menambah sampel perusahaan 

yang diteliti. 


