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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tax avoidance, 

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap cost of debt pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia padan tahun 2014-

2016. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama tahun pengamatan 

maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 29 

perusahaan manufaktur atau sebanyak 87 data observasi. Dari hasil pengujian 

yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penghindaran pajak (tax avoidance)  berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap biaya utang (cost of debt). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang 

melakukan penghindaran pajak akan menggunakan utang yang sedikit 

dalam kegiatan operasinya. 

2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap biaya utang (cost of debt). Hal ini membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berperan terlalu penting dalam memonitori 

kegiatan cost of debt suatu perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap biaya utang 

(cost of debt). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu 

perusahaan maka akan semakin besar pula peluang bagi perusahaan 

tersebut mendapatkan sumber pendanaan dari banyak pihak karena 



60 

 

 

 

4. perusahaan dengan ukuran besar dinilai akan mampu melnasi utangnya 

pada waktu yang telah di tetapkan. 

 

5.2. Keterbatasan  

 Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan. Berikut ini adalah 

keterbatasan dari penelitian ini: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tax avoidance, kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan sebagai variabel independennya. 

2. Populasi dan sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016 

saja. 

 

5.3 Saran 

Berikut ini adalah saran yang diajukan dari penelitian ini: 

1. Sebaiknya perusahaan tidak melanggar ketetapan yang berlaku dalam 

meminimalisir beban pajak dengan cara memanfaatkan biaya utang atau 

beban bunga agar tidak mendapatkan sanksi atau ganjaran. 

2. Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan dan 

memperketat pengawasan terhadap perusahan yang memiliki utang dengan 

tingkat yang tinggi dan beban bunga yang tinggi agar perusahaan tersebut 

tidak meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan biaya utang atau 

beban bunga. 



61 

 

 

 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain 

atau menambahkan variabel independen baru untuk menyempurnakan 

penelitian ini. 

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampelnya 

atau menggunakan sampel jenis perusahaan lain, sehingga dapat 

mengetahui pengaruh tax avoidance, kepemilikan institusional dan ukuran 

perusahaan terhadap cost of debt pada perusahaan jenis lain dan 

memperluas waktu penelitiannya agar lebih terlihat konsistensi dari 

variabel-vaariabel yang digunakan. 

 


