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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum  bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Leverage, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Periode 2013-2017. Data yang 

digunakan adalah laporan keuangan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif 

Periode 2013-2017.  

Berdasarkan hasil analisa data, pengujian hipotesis dan pembahasan pada 

penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan 

sebagai berikut: 

1. Intensitas persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

agresivitas wajib pajak badan.  

2. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

agresivitas wajib pajak badan. 

3.  Likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas 

wajib pajak badan.  

4. Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib 

pajak badan. 

5.  Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat  

agresivitas wajib pajak badan. 
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6. Secara bersama-sama Intensitas Persediaan, Intensitas aset tetap, 

Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan bepengaruh secara simultan 

terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. 

5.2. 5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, saran 

yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan 

variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas 

wajib pajak, untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

tersebut terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. 

b. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan jenis 

instansi/perusahaan lain serta menggunakan periode yang lebih lama 

untuk memperoleh hasil yang lebih akurat tentang tingkat agresivitas 

wajib pajak badan. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan agar dapat lebih memperhatikan komponen – komponon 

intensitas persediaan, intensitas aset tetap, likuiditas, leverage, dan ukuran 

perusahaan karena komponen – komponen tersebut secara bersama – sama 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan 

agresivitas pajak perusahaan. 
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3. Bagi investor memperhatikan variabel intensitas aset tetap untuk dijadikan 

pertimbangan investor dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan, 

walaupun dalam penelitian ini variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. 

 

 

 

 

 


