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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Fenomena kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi dalam penelitian ini terjadi pada PT Mayora Indah Tbk. 

Penurunan kinerja laba bersih dipicu oleh selisih kerugian kurs dan kenaikan 

sejumlah pos beban seperti, beban penjualan, beban adminitrasi dan umum, beban 

bunga dengan adanya kenaikan sejumlah pos beban tersebut harga saham pada 

perseroan turun sebesar 0,34% hal tersebut menyebabkan kinerja perusahaan 

menurun. Bagi perusahaan laba merupakan hal yang sangat penting karena laba 

merupakan perhatian bagi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut dengan adanya penanaman modal tersebut perusahaan 

mampu meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh dari pajak tangguhan, kualitas, audit, tax to book ratio terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2014-2016. 

Perusahaan yang di jadikan sampel penelitian ini adalah 14 perusahaan yang 

memenuhi kriteria-kriteria pemilihan sampel yang di gunakan dalam penelitian. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan eviews 08 pengujian hipotesis dan 

pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis pajak tangguhan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukan pengakuan pajak 

tangguhan dapat mengurangi laba bersih perusahaan juga dapat 
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mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang mana profitabilitas 

perusahaan diukur melalui net profit margin di dapat dari laba bersih setelah 

pajak dibagi dengan total penjualan hal itu berarti bahwa semakin tinggi 

penjualan pada suatu perusahaan maka semakin besar pendapatan suatu 

perusahaan maka kinerja perusahaan pun semakin produktif, semakin tinggi 

pendapatan perusahaan maka mencerminkan nilai pajak tangguhan yang 

tinggi, hal tersebut mengindikasikan perlunya para investor untuk 

mempertimbangkan nilai pajak tangguhannya sebelum memutuskan untuk 

berinvestasi  

2. Berdasarkan pengujian hipotesis kualitas audit berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin 

bagus kualitas audit yang dihasilkan maka semakin bagus pula laporan 

keuangan yang di sajikan oleh auditor (De Anglo). Laporan keuangan yang 

relavan dan dipercaya di hasilkan dari auditor yang berkualitas yang berarti 

bahwa kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang 

dapat dipercaya sehingga dapat menarik minat para investor dalam 

berinvestasi.     

3. Berdasarkan pengujian hipotesis pengaruh tax to book ratio tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ketika laba setelah pajak 

perusahaan kecil hal tersebut bahwa perusahaan sudah membayar seluruh 

beban pajaknya sehingga laba perusahaan semakin terlihat kecil semakin 

kecil laba perusahaan  maka kurangnya ketertarikan minat investor dalam 
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menanamkan modalnya pada perusahaan hal tersebut dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan dalam jangka panjang.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh 

saran sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah rentang waktu periode 

penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menambah variable independen 

selain variable yang ada dalam penelitian ini., 

3. Penelitian selanjutnya juga di harapkan menggunakan profitabilitas 

perusahaan selain NPM untuk menguji hasil yang berbeda seperti ROA, 

ROE, ROI, laba per lembar saham. 


