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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh tax retention rate terhadap kinerja keuangan dari perusahaan 

BUMN dengan variabel pemoderasi political connection, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tax Retention Rate tidak berpengaruh secara positif terhadap Kinerja 

Keuangan dari perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika tax retention rate mengalami 

kenaikan, belum tentu dapat menaikkan kinerja keuangan perusahaan 

BUMN. 

2. Political Connection tidak berpengaruh secara positif terhadap Kinerja 

Keuangan dari perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik pada 

perusahaan BUMN, tidak akan memengaruhi baik atau buruknya kinerja 

keuangan. 

3. Political Connection tidak mampu memoderasi pengaruh Tax Retention 

Rate terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di 

BEI periode 2015-2019. Perusahaan BUMN dapat memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 

berlaku tanpa adanya gangguan dari hubungan politik yang memicu untuk 

melakukan perencanaan pajak sehingga hubungan politik pun tidak 

sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Populasi dalam penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan BUMN 

dengan periode yang dibatasi yaitu tahun 2015-2019 sehingga kurang 

memberikan gambaran yang pasti terhadap hasil penelitian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen tax retention rate 

dan political connection dalam menjelaskan variabel dependen, sehingga 

masih terdapat banyak faktor yang memengaruhi kinerja keuangan yang 

tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini hanya menguji political connection sebagai variabel moderasi 

pada pengaruh tax retention rate terhadap kinerja keuangan dan dapat 

diduga masih ada variabel lain yang mampu memoderasi pengaruh TRR 

terhadap kinerja keuangan. 

4. Perencanaan pajak hanya diukur dengan tax retention rate yang hanya 

berfokus pada laba bersih dan laba sebelum pajak, sehingga kurang 

menangkap unsur-unsur tertentu dari perencanaan pajak. 

5. Sumber data hanya berasal dari laporan tahunan saja, sehingga kurang 

memberikan gambaran yang pasti terhadap hasil penelitian. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, terdapat beberapa saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi yang rendah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor diluar variabel penelitian 

yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan serta dapat memoderasi 

hubungan tax retention rate terhadap kinerja keuangan. Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti faktor-faktor tersebut. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memakai proksi yang berbeda dalam mengukur 

perencanaan pajak, kinerja keuangan, dan political connection. 

3. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk dapat memperluas objek 

penelitian pada perusahaan di sektor lain dengan jangka waktu penelitian 

yang lebih panjang. 
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4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sumber data yang lebih 

luas tidak hanya laporan tahunan saja, tetapi bisa dari keanggotaan partai 

politik atau keanggotaan parlemen pusat maupun daerah dalam mengukur 

political connection. 

 


