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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

pengujian statistik yaitu dengan metode analisis jalur (path analysis), maka dapat 

disimpulkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tax Avoidance terhadp Nilai 

Perusahaan sebagai Variabel Intervening” adalah sebagai berikut: 

1. Secara langsung, tax avoidance memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Besarnya pengaruh langsung yang dihasilkan adalah sebesar 

0,086 atau sebesar 8,6%. 

2. Secara tidak langsung, tax avoidance memiliki pengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Besarnya 

pengaruh tidak langsung yang dihasilkan adalah sebesar -0,2312 atau sebesar 

-23,12%. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakuan, tentunya terdapat beberapa 

keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini tidak dapat mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia karena peneliti hanya menggunakan sampel dari 

perusahaan manufaktur saja. 
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2. Periode pengamatan hanya tiga tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2015 

sehingga jumlah sampel penelitian hanya sebanyak tiga kali jumlah 

perusahaan yang dijadikan sampel (35), yaitu 105. 

3. Dalam pengukuran profitabilitas hanya menggunakan  rasio ROE. 

 

5.3. Saran 

Saran yang peneliti ajukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk melihat 

pengaruh penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terhadap nilai 

perusahaan itu sendiri, adalah: 

1. Sampel yang digunakan untuk penelitian seharusnya mewakili seluruh 

komponen dari perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga hasil penelitian 

diharapkan memberikan hasil yang benar-benar menggambarkan kondisi 

perusahaan saat ini. 

2. Menambahkan periode yang tidak hanya tiga tahun, tetapi dalam rentang 5 

sampai 10 tahun. 

3. Menggunakan rasio keuangan yang lain supaya dapat meneliti apakah rasio 

keuangan yang lain memiliki pengaruh baik terhadap tax avoidance maupun 

nilai perusahaan. 

Saran yang peneliti ajukan untuk pihak-pihak lain untuk melihat dan 

mengukur nilai suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan yang akan menjadi sasaran berinvestasi. Melihat 

praktek penghindaran pajak yang dilakukan apakah akan mengakibatkan 

dampak negatif di masa yang akan datang atau tidak. 
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2. Bagi perusahaan, agar lebih mempertimbangkan keputusan yang akan diambil 

untuk kebaikan perusahaan dengan memperhatikan dampak jangka pendek 

dan jangka panjang jika perusahaan akan melakukan perencanaan pajak 

khususnya dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).  

 


