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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan pengujian statistik yaitu dengan metode regresi berganda, maka 

dapat disimpulkan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance sebagai berikut : 

1. Profitabilitas yang di proksikan melalui Return on Assets secara parsial 

berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Pertumbuhan Penjualan yang secara parsial berpengaruh terhadap tax 

avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Terdapat pengaruh dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan 

penjualan terhadap tax avoidance secara secara simultan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tentunya 

memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:Hasil 

penelitian ini tidak dapat mewakili secara keseluruhan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, karena peneliti hanya menggunakan sampel dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1. Pada penelitian ini, tidak semua perusahaan manufaktur di BEI digunakan 

sebagai sampel karena peneliti menggunakan purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. 

2. Periode pengamatan hanya tiga tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015, sehingga jumlah sampel penelitian hanya tiga kali jumlah 

perusahaan sampel (45), yaitu 135. 

3. Variasi yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang peneliti gunakan 

yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan hanya 

7,2%, sedangkan 93,8% dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar 

model. 

 

5.3 Saran 

Saran yang peneliti ajukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan tax avoidance yang dilakukan suatu perusahaan adalah sebagai 

berikut : 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah perusahaan untuk 

dijadikan sampel agar penelitian selanjutnya dapat mewakili secara 

keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Periode yang akan diteliti pada penelitian selanjutnya tidak hanya tiga tahun, 

periode pengamatan dapat ditambahkan menjadi 4-10 tahun sehingga jumlah 

sampel penelitian dapat bertambah. 

3. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah rasio-rasio keuangan lainnya 

sebagai variabel independen, karena sangat memungkinkan rasio keuangan lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap Tax 

Avoidance. 

 

Saran yang peneliti ajukan untuk pihak-pihak lainnya untuk melihat adanya 

tax avoidance yang dilakukan suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak investor agar lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih 

perusahaan ketika akan berinvestasi dikarenakan perusahaan yang memiliki 

Profitabilitas yang di proksikan pada Return On Asset (ROA), dan juga 

Pertumbuhan Penjualan yang tinggi dapat diindikasikan melakukan 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

2. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih memperhatikan serta 

mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam perusahaan karena 

banyak perusahaan yang dapat melakukan penghindaran pajak (tax 

avoidance), sehingga pembayaran pajak tidak optimal dan dapat merugikan 

Negara. 

 


