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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan dari software SPSS 20.00 for windows, yaitu dengan metode regresi 

berganda serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi 

masalah dari penelitian ini. 

1. Pengaruh Return on Assets (ROA), Operating Profit Margin, dan Gross Profit 

Margin secara parsial terhadap aktiva pajak tangguhan. 

a. Berdasarkan Uji-t dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa 

variabel Return on Assets (ROA) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap aktiva pajak tangguhan, dengan syarat tidak terjadi 

perubahan pada Operating Profit Margin, dan Gross Profit Margin. 

b. Berdasarkan Uji-t dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa 

variabel Operating Profit Margin secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap aktiva pajak tangguhan, dengan syarat tidak terjadi 

perubahan pada Return on Assets dan Gross Profit Margin. 

c. Berdasarkan Uji-t dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa 

variabel Gross Profit Margin secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap aktiva pajak tangguhan, dengan syarat tidak terjadi 

perubahan pada Return on Assets (ROA) dan Operating Profit Margin. 
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2. Pengaruh Return on Assets (ROA), Operating Profit Margin, dan Gross Profit 

Margin secara simultan terhadap aktiva pajak tangguhan. 

Berdasarkan Uji F dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa 

variabel Return on Assets (ROA), Operating Profit Margin, dan Gross Profit 

Margin mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap aktiva pajak tangguhan 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yaitu dari sektor 

makanan dan minuman serta sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang juga menjadi sampel dalam penelitian ini untuk periode 

2007 sampai dengan tahun 2011. 

3. Besarnya pengaruh Return on Assets (ROA), Operating Profit Margin, dan Gross 

Profit Margin, baik secara parsial maupun simultan terhadap aktiva pajak 

tangguhan. 

a. Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap aktiva pajak tangguhan lemah, 

karena besarnya hanya 10.24%. 

b. Pengaruh Operating Profit Margin terhadap aktiva pajak tangguhan lemah, 

karena besarnya hanya 11.8336 %. 

c. Pengaruh Gross Profit Margin terhadap aktiva pajak tangguhan lemah, 

karena besarnya hanya 6.9696 %. 

d. Pengaruh Return on Assets (ROA), Operating Profit Margin, dan Gross 

Profit Margin yaitu sebesar 10.2%. Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap aktiva 

pajak tangguhan, karena sisanya sebesar 89.8% masih banyak dipengaruhi 

oleh faktor lainnya. 
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5.2   Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan 

beberapa saran, yaitu sebagai berikut : 

1. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya memasukkan faktor yang lain 

selain ROA, Operating Profit Margin, dan Gross Profit Margin yang 

mempengaruhi aktiva pajak tangguhan agar penelitian dapat lebih digeneralisasi. 

2. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya memasukkan semua jenis 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 


