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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak tangguhan, tax to book 

ratio dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil evaluasi model penelitian dan pengujian 

hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan antara 

lain: 

1. Bahwa variabel pajak tangguhan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kinerja keuangan sebesar 9,404 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa akun beban (manfaat) pajak tangguhan dapat menjadi 

indikator dalam perhitungan besarnya pajak tangguhan yang dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan dengan ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan perusahaan. 

Semakin besar pajak tangguhan maka kinerja perusahaan dapat meningkat. Hal ini 

dikarenakan adanya manajemen pajak tangguhan yang baik serta perencanaan 

pajak yang baik, yang tercermin dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba 

fiskal yang tidak terlalu besar sehingga variabel pajak tangguhan bisa dijadikan 

sebagai indikator untuk menilai kinerja keuangan (ROA) perusahaan manufaktur. 

2. Bahwa variabel tax to book ratio memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebesar 2,695 dengan tingkat signifikan 

0,011 sehingga variabel tax to book ratio bisa dijadikan sebagai indikator untuk 

menilai kinerja keuangan (ROA) perusahaan manufaktur. 
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3. Bahwa variabel intellectual capital memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kinerja keuangan sebesar 5,337 dengan tingkat signifikan 0,000. Ketika manajer 

mampu mengelola organisasi secara maksimal, khususnya dalam upaya 

penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek 

etika dari teori ini. Penciptaan nilai (value creation) dalam konteks ini adalah 

dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan 

(human capital), aset fisik (physical capital), maupun structur capital. 

Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added bagi 

perusahaan (intellectual capital) yang kemudian dapat mendorong kinerja 

keuangan perusahaan untuk kepentingan stakeholder sehingga variabel 

intellectual capital bisa dijadikan sebagai indikator untuk menilai kinerja 

keuangan (ROA) perusahaan manufaktur. 

4. Bahwa variabel pajak tangguhan, tax to book ratio dan intellectual capital secara 

bersama-sama atau simultan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari dari 0,05 yang berarti bahwa variabel pajak tangguhan, tax to book ratio dan 

intellectual capital secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai ROA 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 

5.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  bahwa  variabel pajak 

tangguhan, tax book ratio dan intellectual capital memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan oleh 



79 
 

peneliti bagi calon investor dan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Sebaiknya perusahaan terus memaksimalkan labanya dengan cara dan teknik yang 

benar yakni dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku, salah satunya dengan 

perencanaan pajak, dimana perencanaan pajak merupakan tindakan legal. 

2. Bagi para calon investor yang akan melakukan investasi di pasar modal,  hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

3. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pajak tangguhan, 

tax to book ratio dan intellectual capital . Oleh karena itu diharapkan pada 

penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat 

menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran 

pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

supaya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga 

dapat lebih mengungkap fenomena kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

5. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas 

dan rentang waktu pengamatan yang lebih lama. 

 


