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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

a. Variabel Return on asset menunjukkan sig. sebesar  0,001 < 0,05 

dan dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima. Kesimpulannya adalah 

return on asset berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance). 

b. Variabel Return on Asset, leverage dan ukuran perusahaan 

memiliki sig. sebesar  0,009  <  0,05 dan dapat disimpulkan bahwa 

Ha2 ditolak. Kesimpulannya adalah Return on Asset, Leverage dan 

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance). 

c. Besarnya pengaruh Return on Asset, leverage dan ukuran 

perusahaan secara parsial terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) : 

 Besarnya pengaruh Return on Asset terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance) adalah sebesar 30,80 %. 
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 Besarnya pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) adalah sebesar 0,69 %. 

 Besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran 

pajak (tax avoidance) adalah sebesar 13,84 %. 

d. Besarnya pengaruh Return on Asset, leverage dan ukuran 

perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) adalah sebesar 25,3%. Sisanya 74,7% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memiliki beberapa keterbatasan 

penelitian, yaitu: 

1. Banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi syarat pada saat 

pengumpulan data. 

2. Banyaknya perusahaan yang menjadi outlier pada saat pengolahan 

data. 

 

5.3. Saran  

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam 

rangka mengurangi penghindaran pajak (tax avoidance) bagi 

perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang terdaftar di bursa 
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efek Indonesia serta dapat bahan pertimbangan bagi para pembuat 

kebijakan pajak untuk menyempurnakan peraturan perpajakan. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor diharapkan agar lebih bijak dalam pengambilan 

keputusan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan 

perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian 

yang lebih luas sehingga terhindar dari perusahaan-perusahaan yang 

tidak memenuhi syarat. 

 

  


