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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis 

mengenai pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak, maka simpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian ini adalah: 

a) Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya 

semakin tinggi kepemilkan institusional perusahaan maka semakin tinggi 

tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak diterima.  

b) Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin 

tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

diterima. 

c) Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa leverage memiliki 

pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi 

leverage maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Hipotesis 
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ketiga yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak ditolak.  

d) Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya 

semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hipotesis keempat 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak diterima. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Model regresi dalam penelitian ini, keempat variabel independennya 

hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu 

penghindaran pajak sebesar 44,5% dan sisanya 55,5% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain diluar penelitian.   

b) Hasil uji hipotesis menunjukkan terdapat satu variabel independen yang 

ditolak yaitu leverage. Pengukuran leverage menggunakan proksi DER, 

dan hasil penelitian menunjukkan leverage berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut teori leverage 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

5.3 Saran 

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan di atas 

terdapat beberapa saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya: 
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a) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti 

variabel independen yang lain diluar variabel penelitian, sehingga 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependennya dapat lebih besar. 

b) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lain 

dalam pengukuran leverage. Dalam penelitian ini leverage 

menggunakan proksi DER, disarankan menggunakan proksi lain seperti 

DAR, TIE, dan lain-lain.  

5.4 Implikasi Penelitian 

a) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori proporsi 

leverage yang tinggi dapat memberikan manfaat dari sisi perpajakan, 

bunga atas utang merupakan biaya yang dapat mengurangi laba, namun 

utang yang tinggi menyebabkan risiko keuangan perusahaan menjadi 

lebih tinggi. Perusahaan yang memiliki leverage tinggi maka 

kemampuan dalam membayar seluruh kewajibannya akan menjadi lebih 

sulit. Jika penghasilan kena pajak pada tahun berjalan jumlahnya kecil 

atau negatif, keuntungan perlindungan pajak dari utang akan berkurang 

atau bahkan tidak ada. Selain itu, jika perusahaan bangkrut dan 

dilikuidasi, penghematan pajak di masa depan yang berhubungan 

dengan utang akan terhenti. Sehingga jika perusahaan memiliki rasio 

leverage yang tinggi maka perusahaan harus mampu menghasilkan laba 

yang tinggi agar perusahaan terhindar dari permasalahan keuangan. 
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b) Bagi Investor 

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan 

investor terhadap perusahaan maka besarnya penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, 

investor institusional memberi pengaruh besar bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. Sebagai investor diharapkan untuk dapat 

menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan investasi, serta 

selalu memperhatikan kendala-kendala yang terdapat dalam lingkungan 

investasi. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan investor dalam melakukan 

investasi di perusahaan dapat tercapai.  

c) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis 

pengenai pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage¸ 

dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Bagi peneliti 

selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk 

mengembangkan penelitian terkait penghindaran pajak. Penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan 

pengembangan teori yang berkaitan dengan penghindaran pajak.  

 

 

 

 


