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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Debt to Assets Ratio

(LDAR), Debt to Equity Ratio (DER), Manajemen Laba dan Biaya

Operasional Terhadap PPh Badan Terhutang.”(Studi Empiris Pada Pada

Perusahaan Manufaktur  Sektor  Industri Dasar dan Kimia Yang  Terdaftar Di

BEI Periode 2013-2015”.)”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis

regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Debt to Assets Ratio (LDAR) terbukti mempengaruhi PPh Badan

Terhutang Perusahaan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang

menyatakan bahwa “Long Term Debt to Assets Ratio (LDAR)

berpengaruh terhadap PPh badan terutang” diterima.

2. Debt to Equity Ratio (DER), tidak mempengaruhi PPh Badan Terhutang

Perusahaan.Maka hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa “Debt to

equity ratio (DER)berpengaruh signifikan tehadap PPh badan terutang”

ditolak.

3. Manajemen Laba, tidak mempengaruhi PPh Badan Terhutang Perusahaan..

Maka hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa “Manajemen Laba

berpengaruh signifikan tehadap PPh badan terutang” ditolak.
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4. Biaya Operasional mempengaruhi PPh Badan Terhutang Perusahaan..

Maka hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa “Biaya Operasional

berpengaruh signifikan tehadap PPh badan terutang” diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang diharapkan dapat

menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa keterbatasan

dari penelitian ini yaitu:

1. Periode pengamatan pada penelitian ini masih pendek, yaitu selama 3

tahun (2013-2015), sehingga hasilnya masih kurang mencerminkan

keadaan dalam jangka panjang.

2. Penelitian hanya dilakukan pada dua sub sektor, yaitu sektor industry dasar

dan kimia. Sehingga hasil penelitian belum mewakili keadaan pada sub

sektor lain.

3. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak dimasukkan kedalam sampel

penelitian.
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5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, kesimpulan dan

keterbatasan penelitian yang telah dikemukakan, untuk meningkatkan hasil

penelitian ini, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran terkait

penelitian:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk:

a. Menambah periode pengamatan dan meneliti tindakan PPh Badan

Terhutang pada sektor lain agar hasil yang diperoleh dapat

digeneralisasi.

b. Menjadi bahan pertimbangan dan dapat memperbaiki dalam hal jumlah

variable dan kriteria sampel,pemilihan rasio keuangan,model

pendeteksi lain yang lebih akurat dalam memprediksi manajemen laba

sehingga dapat menemukan factor-factor yang tepat dalam

mempengaruhi PPh BadanTerhutang.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam

membuat kebijakan peraturan baru terkait permasalahan tentang besarnya

rasio DER untuk keperluan pajak penghasilan.

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.Karena

seharusnya penggunaan hutang dalam komposisi struktur modal dapat

disikapi dengan bijak agar tidak hanya mementingkan kepada tujuan dan
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kepentingan jangka pendek saja, tetapi juga harus didasari kepada konsep

kelangsungan usaha dalam jangka panjang.


