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BAB V 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari financial lease, 

political connection, dan  capital intensity ratio secara parsial terhadap tax 

avoidance  di perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2012-2016. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil analisis regresi linear berganda dan pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel  financial lease (X1) memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Semakin sedikit aset 

perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan financial lease, maka 

perusahaan cenderung tidak berusaha melakukan penghindaran pajak. 

Hal ini terlihat dari tarif pembayaran pajak efektif  yang tinggi saat 

financial lease yang rendah.   

2. Secara parsial variabel political connection (X2) memiliki tingkat 

signifikan diatas 0,05 sebesar 0,096dan tidak menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Perusahaan yang 

memiliki political connection yang tinggi tidak akan mempengaruhi 

aktivitas tax avoidance. 

 



62 

 

3. Secara parsial variabel capital intensity ratio (X3) memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,009 dan menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Proporsi aset yang besar 

akan memengaruhi aktivitas tax avoidance disebuah perusahaan. 

4. Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) diperoleh nilai Adjusted R Square 

0,380 atau 38%. Hasil ini menunjukkan bahwa 38%  dari variabel 

financial lease, political connection, dan capital intensity ratio terhadap 

tax avoidance. Sedangkan sisanya 62% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian  financial lease, political connection 

dan capital intensity ratio terhadap tax avoidance maka. Adapun saran-

saran yang dapat penulis berikan  sehubungan dengan hasil penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, Pihak menejemen hendaknya tidak agresive 

melakukan  tax avoidance. Walaupun secara literal tidak ada hukum 

yang dilanggar, tax avoidance  (penghindaran pajak) merupakan 

sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan 

penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya 

basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak 

yang dibutuhkan oleh negara.  
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2. Bagi Investor, Investor hendaknya mengevaluasi setiap kebijakan 

yang dibuat oleh perusahaan untuk pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi. Dalam pertimbangan untuk berinvestasi 

lebih untuk memilih perusahaan yang nilai tax avoidance nya yang 

rendah. 

3. Bagi Akademisi, untuk penelitian selanjutnya dengan tema sejenis 

sebaiknya menambahkan variabel independen yang lainnya yang 

dapat memengaruhi tax avoidance ,seperti thin capitalization, income 

shifting. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya peneliti 

menggunakan metode regresi logistik dan lebih menyarankan 

menggunakan kedua metode yaitu regresi berganda dan regresi 

logistik sehingga nanti datanya bisa dibandingkan.Penulis 

menyarankan untuk menggunakan rentang pengamatan yang lebih 

panjang sehingga akan didapat hasil yang lebih akurat. 


