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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari  Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Umur Perusahaan secara parsial maupun secara simultan terhadap 

Tax Avoidance pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara parsial (uji t) profitabilitas yang diproksikan dengan ROA  memiliki 

pengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Artinya, jika profitabilitas 

mengalami kenaikan maka tax avoidance nya akan mengalami penurunan. 

Dan hipotesis pertama penelitian ini ditolak. 

2. Secara parsial (uji t) variabel ukuran perusahaan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh positif terhadap praktik Tax Avoidance pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Artinya, apabila 

ukuran perusahaan mengalami kenaikan, maka tax avoidance juga 

mengalami kenaikan. Hal ini mendukung  H2 yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik Tax Avoidance. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua penelitian ini diterima. 
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3. Secara parsial variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

praktik  Tax Avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2013-2016. Artinya, umur perusahaan tidak memiliki pengaruh 

terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2013-2016. Hal ini tidak mendukung H3 yang menyatakan 

bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik Tax 

Avoidance.  

4. Secara simultan (uji f) , terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Tax 

Avoidance pada perusahan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2016. Hal ini menunjukan bahwa Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 

dan Umur Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Tax Avoidance (Y) pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. 

5.  Hasil  koefisien determinasi    adalah sebesar 0,358. Angka koefisien 

determinasi 0,358 yang didapat dari hasil pengolahan data memberikan 

penjelasan bahwa variabel independen Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 

dan Umur Perusahaan dapat menjelaskan variabel dependen Tax Avoidance 

sebesar 35,8% sedangkan sisanya 64,2% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti didalam penelitian ini.  
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penelitian untuk peneliti selanjutnya 

adalah : 

1. Bagi perusahaan 

Perusahaan pertambangan agar lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan yang terkait dengan perencanaan pajak terutama mengenai tax 

avoidance yang dilakukan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak dan 

kesalahpahaman investor sehingga membentuk persepsi yang buruk kepada 

perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Jika ingin melakukan penelitian dengan tema sejenis sebaiknya 

menambah variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang 

berkontribusi dalam mempengaruhi tax avoidance yang belum diteliti, 

diantaranya seperti komite Audit, struktur kepemilikan perusahaan, 

pertumbuhan penjualan, karakteristik Perusahaan danLeverage.Serta 

menambahkan periode pengamatan sebab semakin lama interval waktu 

pengamatan maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh 

informasi mengenai variabel yang handal untuk melakukan penilaian yang 

akurat.Sampel perusahaan hanya perusahaan pertambangan, penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti tax avoidance perusahaan pada seluruh 

sektor yang ada.  
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3. Bagi investor  

Sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji 

terlebih dahaulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi 

peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak bukan hal yang wajar tetapi 

selalu dilakukan. Tax Avoidance akan memberikan dampak yang kurang baik 

untuk kedu belah pihak yang bersangkutan baik dari pihak investor, 

perusahaan maupun pemerintah. 
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