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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan di Bab I, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh Return On Assets dan Leverage terhadap Tax Avoidance 

pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di 

Buers Efek Indonesia. Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

mengunakan pengujian statistik yaitu dengan metode regresi berganda, maka 

dapat disimpulkan penelitian yang berjudul Pengaruh Return on Asset (ROA), dan 

Leverage terhadap Tax Avoidance sebagai berikut: 

1. Return on Asset (ROA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tax 

Avoidance. 

2. Leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance.   

3. Return on Asset (ROA) dan Leverage mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Tax Avoidance. 

Besar pengaruh variabel Return on Asset (ROA) dan Leverage sebesar 19%. Dan 

sisanya sebesar 81% merupakan besarnya faktor-faktor lain di luar variabel 

Return On Assets (ROA) dan Leverage yang telah dijabarkan oleh peneliti pada 

Bab IV. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan tentunya terdapat beberapa 

keterbasan yaitu sebagai berikut: 

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

di Bursa Efek Indonesia, karena peneliti hanya mengambil perusahaan 

properti, real estate dan konstruksi bangunan sebagai sampel. 

2. Periode pengamatan hanya tiga tahun sehingga jumlah sampel penelitian 

hanya tiga kali jumlah perusahaan (15), yaitu 45. 

5.3 Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian diatas, peneliti mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang 

lebih luas sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan hasil 

yang dapat digeneralisasi keseluruhan perusahaan Indonesia.  

b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rentang periode 

pengamatan sekitar lebih dari 5 tahun sehingga jumlah sampel 

dapat bertambah. 

c. Disarankan untuk menambah variabel yang sekiranya 

mempengaruhi Tax Avoidance, karena berdasarkan penelitian 

sangat memungkinkan banyak faktor lain yang berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance. 
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2. Bagi Investor 

Disarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan untuk 

berinvestasi, karena perusahaan yang memiliki Return On Assets yang 

cukup tinggi dan Leverage yang cukup rendah sangat memungkinkan 

untuk melakukan pengindaran pajak (tax avoidance). 

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak 

Disarankan agar lebih mengamati dan mengawasi pelaksanaan kewajiban 

pajak perusahaan. Karena berdasarkan penelitian, banyak celah yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga 

penghasilan pajak Negara menjadi tidak optimal. 

 

 


