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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta 

penelitian yang dikemukakan pada BAB IV maka dapat di tarik beberapa 

simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh 

secara positif terhadap tarif pajak efektif.  Hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

regresi secara parsial (uji t) untuk leverage adalah 0,018 < tingkat signifikansi 

0,05. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar hutang yang dimiliki suatu 

perusahaan maka akan semakin berpengaruh terhadap pajak yang harus 

dibayar. 

2. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Size berpengaruh secara 

negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji regresi 

secara parsial (uji t) untuk size adalah 0,003 < tingkat signifikansi 0,05. Ini 

mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan maka terif pajak efektif 

akan semakin rendah. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar 

perusahaan maka dalam penyampaian informasi yang terdapat ada laporan 

akhir tahun harus sangat hati-hati untuk menghasilkan laporan akurat dan 

terhindar dari salah saji. 

3. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Profitabilitas (ROA) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dapat di lihat dari 

hasil uji regresi secara parsial (uji t) untuk profitabilitas (ROA) adalah 0,585 > 
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tingkat signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat 

profitbilitas perusahaan maka akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah. Ini disebabkan karena 

pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya 

penghasilan yang diterima perusahaan. 

4. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Intensitas Aset Tetap tidak 

berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji 

regresi secara parsial (uji t) untuk intensitas aset tetap adalah 0,855 > tingkat 

signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap tidak 

mempengaruhi besaran tarif pajak efektif yang dihasilkan oleh perusahaan dan 

terdapat indikasi bahwa pada perusahaan terdapat banyak aset tetap yang habis 

umur ekonomisnya. Makanya perusahaan tidak memperhitungkan biaya 

penyusutan dikarenakan telah habis umur ekonomis aset tetap. 

5. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Intensitas Persediaan 

berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil uji regresi secara parsial (uji t) untuk intensitas persediaan adalah 0,011 

< tingkat signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa besarnya intensitas 

persediaan akan menimbulkan biaya tambahan yang diakui sebagai beban dan 

dapat mengurangi besaran pajak. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran yang dapat 

dipertimbangkan oleh penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian sampel perusahaan yang digunakan dalam perusahaan ini 

hanya mencakup 19 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah populasi 

perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian di berbagai sektor seperti 

sektor keuangan dan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Selain itu penelitian ini memiliki tahun pengamatan yang terbatas yaitu 4 

tahun dari 2013-2016, apabila penelitian menggunakan tahun pengamatan 

yang lebih lama akan memperoleh hasil yang berbeda. 

2. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan adalah leverage, size, 

profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan. Untuk penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang lebih berpengaruh 

dan erat kaitannya dengan tarif pajak efektif. 

3. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan 

perhatian khusus untuk total aset yang besar dan tingkat hutang yang tinggi, 

karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, size, dan intensitas 

persediaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif guna 

mengoptimalkan sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat. 

4. Perusahaan agar lebih teliti dalam memasukkan pendapatan sebagai objek 

pajak, sebagai contoh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai 

objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak, contohnya adalah 



79 
 

 
 

pendapatan deviden dengan tingkat kepemilikan 25% atau lebih dan 

pendapatan operasi lainnya. 

5. Perusahaan dapat mengalokasikan biaya penyimpanan persediaan agar dapat 

mengurangi pajak yang seharusnya dibayar. 

6. Perusahaan dapat memilih dua metode penyusutan aset tetap untuk melakukan 

depresiasi, agar tiap tahun dapat menjadi pengurang dalam pendapatan dan 

pajak yang dibayarkan akan lebih kecil 


