
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian terhadap data yang digunakan dari 30 

perusahaan yang sesuai kriteria pengambilan sampel dan yang terdaftar dalam 

indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun dari tahun 2013-2017, maka 

dari hasil uraian tentang pengaruh variabel indpenden (ukuran perusahaan, 

tingkat hutang dan profitabilitas ) terhadap variabel dependen ( tarif pajak efektif) 

Dapat disimpulkan bahwa   Ukuran Perusahaan (X1) memiliki pengaruh 

terhadap Tarif Pajak Efektif (Y). Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian 

koefisien regresi pada variabel Ukuran Perusahaan (X1), diperoleh nilai 

signifikansi adalah 0.032 yang bernilai kurang dari α = 0.05, oleh karena itu 

keputusan adalah tolak H0. Hal ini sesuai dengan  teori yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat ukuran perusahaan yang besar atau dengan ini 

dinyatakan dalam total asset mengakibatkan perusahaan harus membayar beban 

pajak yang tinggi. 

Tingkat Hutang (X2) memiliki pengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif (Y). 

Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian koefisien regresi pada variabel Tingkat 

Hutang (X2), diperoleh nilai signifikansi adalah 0.001 yang bernilai kurang dari α 

= 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh antara Tingkat Hutang (X2) terhadap Tarif Pajak Efektif 
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(Y). Ini dikarenakan tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan dalam 

kegiatan operasinya, maka beban bunga dijadikan  pengurang beban pajak suatu 

perusahaan 

Profitabilitas (X3) tidak memiliki pengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif 

(Y). Hal ini ditunjukan dengan hasil pengujian koefisien regresi pada variabel 

Profitabilitas (X3), diperoleh nilai signifikansi adalah 0.543 yang bernilai lebih 

dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tidak tolak H0. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Profitabilitas (X3) terhadap 

Tarif Pajak Efektif (Y). Ini dikarenaka teori yang menyatakan bahwa perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi 

sehingga semakin besar penghasilan yang diterima perusahaan akan 

mengakibatkan besar pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan 

Ukuran Perusahaan (X1), Tingkat Hutang (X2)  dan Profitabilitas (X3) 

memiliki pengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif (Y). Hal ini ditunjukan dengan 

hasil pengujian hipotesis pada variabel Ukuran Perusahaan (X1), Tingkat Hutang 

(X2) dan Profitabilitas (X3), diperoleh nilai signifikansi adalah 0.000 yang 

bernilai kurang dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah tolak H0. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan 

(X1), Tingkat Hutang (X2) dan Profitabilitas (X3) terhadap Tarif Pajak Efektif 

(Y). 
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5.1 Saran 

      Sebagai akhir dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran bagi 

peneliti yang akan datang diharapkan untuk menambah sampel penelitian dengan 

periode yang berbeda, atau jenis perusahaan yang lain, untuk menambah periode 

penelitian di akan datang agar dapat menyempurnakan hasil penelitian. Untuk 

penelitian yang selanjutnya juga diharapkan agar peneliti dapat menambah atau 

memakai variabel berbeda dari yang diteliti saat ini sehingga dapat membantu 

dalam penilitian yang selanjutnya dalam hal pengembangan dan biaya yang 

dikeluarkan. Mengganti variabel ukuran perusahaan dengan jumlah tenaga 

professional yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan ukuran biaya 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Faktor..., Ricky, Fakultas Ekonomi 2019




