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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Assets, 

Leverage, Corporate Risk Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran 

Pajak.”(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015)”. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Return On Assets terbukti mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan. 

Hasil ini dapat diketahui dimana thitung -2,611> ttabel 2,014 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05. Maka hipotesis 

pertama (H1) yang menyatakan bahwa return on assets berpengaruh 

signifikan tehadap penghindaran pajak diterima. 

2. Leverage  tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan. Hasil ini 

diketahui dimana thitung 0,765< ttabel 2,014 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,450 berada lebih tinggi pada α = 0,05. Maka hipotesis kedua (H2) 

menyatakan bahwa leverage  berpengaruh signifikan tehadap penghindaran 

pajak ditolak. 

3. Corporate Risk mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan. Hasil ini 

diketahui dimana thitung 3,461> ttabel 2,014 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,001 berada lebih rendah pada α = 0,05. Maka hipotesis ketiga (H3) yang 
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menyatakan bahwa corporate risk berpengaruh signifikan tehadap 

penghindaran pajak diterima. 

4. Kepemilikan Institusional mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan . 

Hasil ini diketahui dimana thitung 2,792,> ttabel 2,014 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,008 berada lebih rendah pada α = 0,05. Maka hipotesis keempat 

(H4) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan tehadap penghindaran pajak diterima. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang diharapkan dapat 

menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa keterbatasan 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Periode pengamatan pada penelitian ini masih pendek, yaitu selama 4 tahun 

(2012-2015), sehingga hasilnya masih kurang mencerminkan keadaan dalam 

jangka panjang. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada dua sub sektor, yaitu sektor pertanian dan 

sektor pertambangan. Sehingga hasil penelitian belum mewakili keadaan pada 

sub sektor lain.   

3. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak dimasukkan kedalam sampel 

penelitian. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan 

penelitian yang telah dikemukakan, untuk meningkatkan hasil penelitian ini, maka 
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peneliti mencoba memberikan beberapa saran terkait penelitian penghindaran 

pajak: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk: 

a. Menambah periode pengamatan dan meneliti tindakan 

penghindaran pajak pada sektor lain agar hasil yang diperoleh 

dapat digeneralisasi. 

b. Menggunakan proksi lain dalam mengukur Penghindaran pajak, 

seperti Total BTD (Pre tax book income) 

c. Menambahkan variabel penelitian lain karena masih banyak faktor 

lain yang berkontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak, 

seperti ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, struktur 

kepemilikan, kompensasi rugi fiskal, kualitas audit dan 

kepemilikan manajerial. 

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam 

membuat kebijakan peraturan perpajakan untuk mengurangi perusahaan 

dalam menghindari beban pajak dengan melakukan praktik penghindaran 

pajak. 

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

serta wawasan mengenai sikap perusahaan di Indonesia mengenai 

kewajiban membayar pajak. 

 


