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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Maksud dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis 

pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan 

terhadap ekuitas perusahaan jasa keuangan di Indonesia. Dari hasil pengujian, 

didapati hasil pada setiap variabel, yaitu pada hipotesis pertama, dimana 

perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap ekuitas yang berarti 

bahwa perusahaan yang melakukan perencanaan pajak belum tentu 

memperoleh nilai ekuitas atau laba yang tinggi, dikarenakan penerapan dari 

perencanaan pajak yang belum efektif. 

Hasil pada hipotesis kedua yaitu beban pajak tangguhan tidak memiliki 

pengaruh terhadap ekuitas dimana beban pajak tangguhan bisa dikatakan 

sebagai penambah ataupun pengurang dari laba. Serta adanya perbedaan dalam 

metode penyusutan yang juga menunjukkan jika semakin besar beban pajak 

tangguhan maka resiko yang dihadapi oleh perusahaan juga semakin besar, 

maka menimbulkan bahwa tidak berpengaruhnya antara beban pajak tangguhan 

pada ekuitas. 

Hasil pada hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap ekuitas yang berarti bahwa apabila perusahaan 

tersebut termasuk dalam ukuran perusahaan besar, maka termasuk dalam 

perusahaan yang terbilang baik, sehingga dapat menarik para investor untuk 

menanamkan modal nya dan modal perusahaan juga akan meningkat.  

V.2 Saran 

Menurut hasil yang didapati dari penelitian ini dan tidak terlepas dari 

keterbatasan yang dialami peneliti, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya 

dapat melihat keterbatasan yang ada. 
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Bagi penelitian berikutnya diharapakan dapat menerapkan alat ukur 

pada variabel perencanaan pajak lain yang lebih akurat dan relevan. Sehingga 

bisa terdapat pengaruh antara perencanaan pajak dengan ekuitas. 

Bagi perusahaan diharapkan juga dapat membayarkan pajak nya pada 

periode yang telah ditentukan atau dapat ditangguhkan dalam periode yang 

akan datang, dimana hal itu berkaitan dengan keuntungan yang meningkat, 

maka dapat diperoleh hasil terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap 

ekuitas. 

Bagi penelitian berikutnya juga disarankan agar bisa menambah atau 

mengganti variabel lain seperti tax avoidance, tax saving, manajemen laba, dan 

sebagainya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan objek 

penelitian pada perusahaan di sektor lain seperti perusahaan manufaktur dan 

lain sebagainya serta juga dapat menambah periode penelitian pada entitas jasa 

sektor keuangan. 
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