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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

perencanaan pajak, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Objek penelitian yan digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam indeks LQ45 selama tahun 2017-2019. 

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan data 

diolah menggunakan eviews version 10. 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab IV, 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian terhadap variabel Perencanaan Pajak yang diukur 

dengan effective tax rate (ETR) menunjukkan hasil bahwa Perencanaan 

Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

pada 28 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

b. Hasil pengujian terhadap variabel Struktur Modal yang diukur dengan 

debt to equity ratio (DER) menunjukkan hasil bahwa Struktur Modal 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada 28 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

c. Hasil pengujian terhadap variabel Ukuran Perusahaan yang diukur 

dengan log natural total aset menunjukkan hasil bahwa Ukuran 

Perusahaan berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Nilai 

Perusahaan pada 28 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini. 

 

V.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagi berikut: 

a. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari berbagai macam sektor industri 

yang mempunyai karakteristik yang berbeda beda baik dalam tarif pajak, 

struktur modal, maupun besaran asetnya. 
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b. Hasil penelitian tidak bisa digunakan untuk mengeralisir perusahaan 

yang tidak dijadikan sebagai objek penelitian. 

c. Dalam menghitung PBV menggunakan harga pasar pada akhir tahun 

sehingga tidak bisa mencerminkan harga pasar rata-rata selama satu 

tahun. 

d. Dalam menghitung ETR tidak memisahkan antara perusahaan yang 

dikenai pajak penghasilan final dan yang tidak final. 

e. Dalam menghitung DER belum memisahkan antara utang yang dibebani 

biaya utang dan yang tidak dibebani biaya utang. 

f. Penelitian ini menggabungkan sektor keuangan dengan sektor lainnya, 

dimana DER dalam perusahaan sektor keuangan cenderung tinggi. 

 

V.3  Saran 

Saran yang dapat diberikan sebagai hasil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel 

perusahaan, variabel, dan periode waktu yang lebih banyak.  

b. Secara Praktis 

1) Bagi perusahaan 

Dengan hasil penelitian ini perusahaan dapat mengetahui bahwa 

perencanaan pajak, struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan akan 

direspon negatif oleh investor sehingga perusahaan harus mencari 

strategi yang bisa menaikkan nilai perusahaan. 

2) Bagi Pemerintah 

Berdasarkan hasil penelitian variabel perencanaan pajak tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan sehingga pemerintah 

bisa melakukan sosialisasi terkait hal ini agar perusahaan terutama 

yang menjadi sampel penelitian bersedia melakukan pembayaran 

pajak yang wajar sebagai bagian dari cinta tanah air dan investor lebih 

paham tentang pajak perusahaan yang sahamnya akan dibeli. 
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3) Bagi investor 

Berdasarkan hasil penelitian ini, investor dapat mengetahui bahwa 

perencanaan pajak dan struktur modal tidak mempunyai pengaruh terhadap 

nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hal ini 

bisa menjadi pertimbangan ketika akan melakukan pembelian saham-saham 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


