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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi, beda tetap 

dan beda sementara terhadap pajak kini yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel laba akuntansi mempunyai pengaruh positif signifikan secara sendiri-

sendiri (parsial) terhadap pajak kini selama periode tahun 2009 sampai tahun 

2011, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,974 dan t-hitung 

sebesar 60,070 yang lebih besar dibandingkan nilai t-tabel, pada tingkat signifikan 

0,000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar perubahan laba akuntansi maka akan semakin 

besar pajak kini. Hal ini memberikan makna bahwa laba komersial memiliki 

pengaruh terhadap nilai pajak kini. 

2. Variabel beda tetap tidak mempunyai pengaruh positif signifikan secara sendiri-

sendiri (parsial) terhadap pajak kini selama periode tahun 2009 sampai tahun 

2011, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,001 dan t-hitung 
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sebesar 0,097 yang lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel, pada tingkat signifikan 

0,923 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.  

3. Variabel beda sementara tidak mempunyai pengaruh positif signifikan secara 

sendiri-sendiri (parsial) terhadap pajak kini selama periode tahun 2009 sampai 

tahun 2011, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,027 dan t-hitung 

sebesar 1,635 yang lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel, pada tingkat signifikan 

0,109 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. 

 

5.2  Saran 

       Penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan daftar perusahaan manufaktur disektor barang 

konsumsi yang listing di BEI.  

2. Periode penelitian relatif pendek yaitu hanya 3 tahun dari periode tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011. Dengan demikian, pengaruh masing-masing variabel 

belum dapat diketahui dalam jangka yang lebih panjang. 

3. Penggunaan variabel dalam penelitian ini dibatasi pada tiga variabel saja yang 

mempengaruhi nilai pajak kini, yaitu laba akuntansi, beda tetap dan beda 

sementara. Oleh karena itu, hasil-hasil yang diperoleh juga kurang bisa 

menggambarkan seluruh variabel yang mempengaruhi pajak kini. 
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Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka berikut ini yang 

disarankan untuk penelitian selanjutnya: 

1. Karena penelitian yang digunakan hanya dari sektor industry barang konsumsi, 

sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang 

lebih banyak. 

2. Penelitian yang akan datang sebaiknya memperpanjang periode pengamatan yang 

lebih lama dengan mengambil periode waktu lebih dari tiga tahun, sehingga 

mendapatkan jumlah nilai observasi yang lebih banyak dan diharapkan hasilnya 

dapat mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel.  

3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini seperti kompensasi kerugian dan variabel lainnya 

sehubungan dengan faktor-faktor dalam menentukan nilai perpajakan. 
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