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 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji T diketahui leverage berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak, dimana (8,452) > t tabel (1,980) dengan nilai signifikan (0,00) < 0,05. 

Maka hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini leverage berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak diterima. Artinya secara parsial leverage 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

2. Berdasarkan uji T diketahui ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, dimana –t tabel (−1,980) < t hitung (−0,927) dengan nilai 

signifikan  (0,356) > 0,05. Maka hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Artinya 

secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

3. Berdasarkan uji T diketahui kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, dimana t hitung (−2,837) < −t tabel (−1,980)  dengan nilai 

signifikan (0,005) < 0,05. Maka hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini 

kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. 

Artinya secara parsial kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

4. Berdasarkan uji F diketahui leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan 
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keluarga berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak, dimana F 

hitung (48,792) > F tabel (2,680) dengan nilai signifikan (0,000) < 0,05. Maka 

hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini leverage, ukuran perusahaan dan 

kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. 

Artinya leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga secara parsial 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

5. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai kontribusi sebesar 0,547. 

Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah sebesar 54,7 %. Sedangkan sisanya 45,3 %  

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan dari  hasil  penelitian ini,  maka peneliti  dapat   memberikan 

saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:  

1. Untuk investor penelitian ini dapat bermanfaat sebelum melakukan 

investasi hendaknya memilah-milah saham yang akan di beli dan 

hendaknya berkonsultasi kepada yang lebih ahli dalam hal investasi.  

2. Untuk akademisi penelitian ini agar dapat menjadi bahan referensi dan 

memperluas informasi dan wawasan dalam pengembangan penelitian pada 

bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang 

pengukuran penghindaran pajak untuk menambah variabel lain yang 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga kemampuan hasil 

peneliti semakin baik. 


