BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Fenomena nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan dalam penelitian

ini terjadi pada PT Toba Bara Sejahtera Tbk, yang disebabkan oleh turunnya
pendapatan perusahaan dan meningkatnya beban-beban perusahaan yang
berdampak pada menurunya jumlah dividen yang dibagikan dan dengan penuruan
laba tersebut menyebabkan nilai perusahaan ikut turun juga. Sehingga bagi
perusahaan sangatlah penting untuk memperoleh laba setelah pajak yang tinggi
karena hal ini sangat berdampak terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh dari perencanaan pajak terhadap nilai
perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai
variabel moderasi pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun
2014 - 2016.
Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 13 perusahaan yang
memenuhi kriteria-kriteria pemilihan sampel yang digunakan

dalam peneltian.

Sedangkan unit analisisnya adalah laporan tahunan (Annual Report). Dari hasil
analisis data dengan menggunakan SPSS, pengujian hipotesis dan pembahasan,
maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Berdasarkan pengujian hipotesisi Perencanaan pajak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan. Hal ini

menunjukan bahwa dengan adanya

perencanaan pajak yang baik maka laba setelah pajak pun akan meningkat
sehingga akan mendorong naiknya nilai perusahaan itu sendiri. Dengan
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melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur
agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang
ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak
pada peningkatan nilai perusahaan. Dengan asumsi manfaat yang diperoleh
lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan dari aktivitas perencanaan
pajak
2. Berdasarkan pengujian hipotesis, kepemilikan manajerial sebagai variabel
moderasi dalam penelitian ini terbukti mampu memoderasi hubungan antara
perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Bedasarkan teori agensi
timbulnya konflik keagenan yang terjadi didalam perusahaan dikarenakan
adanya pemisahan kepemilikan dan pengawasan di perusahaan. Semakin
terkonsentrasi kepemilikan perusahaan pada suatu individu maka kendali
akan menjadi semakin kuat dan dapat menghilangkan konflik keagenan.
Oleh sebab itu dengan meningkatnya kepentingan manajemen dapat
melemahkan pengaruh negative yang terjadi antara perencanaan pajak dan
nilai perusahaan.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis, kepemilikan institusional sebagai variabel
moderasi tidak mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak
terhadap nilai perusahaan. Institusi diluar perusahaan tidak ikut campur
dalam urusan perpajakan perusahaan. Institusi diluar perusahaan hanya
menginginkan bagaimana perusahaan mampu mengelola dana atau modal
yang

telah ditempatkan di dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan

institusional yang merupakan pemilin mayoritas cenderung berpihak kepada
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manajemen

dan

mengarah

kepada

kepentingan

pribadi

sehingga

mengabaikan pemegang saham minoritas, hal ini direspon negatif oleh
pasar. Selain itu investor institusional adalah pemilik sementara yang
terfokus pada laba sekarang, jika laba sekarang dirasa tidak memberi
keuntungan maka pihak institusi akan menarik sahamnya, hal ini tentu
berakibat pada nilai perusahaan.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :
1. Peneliti selanjutnya diuraikan untuk menambah waktu penelitian, sampel
yang digunakan tidak hanya pada perusahaan pertambnagan yang terdaftar
di BEI , tetapi semua perusahaan.
2. Menambah faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, selain
faktor yang telah ada pada penelitian ini dan menambahkan indikator
pengukuran nilai perusahaan selain penelitian ini.
3. Menambah variabel lain selain yang ada dalam penelitian ini, sehingga
hasil penelitian selanjutnya l ebih baik dari sebelumnya.

