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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa leverage yang
digunakan untuk pendanaan operasi perusahaan tidak berpengaruh untuk
melakukan penghindaran pajak.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penghindaran pajak, hal tersebut menunjukkan
bahwa semakin besar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan
semakin tinggi tingkat praktik penghindaran pajak suatu perusahaan.
3. Hasil

analisis

menunjukkan

bahwa

pertumbuhan

penjualan

tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi atau rendahnya
pertumbuhan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi
perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Pertumbuhan
penjualan yang tinggi belum tentu menghasilkan laba yang tinggi pula,
namun perusahaan tetap harus membayar pajak atas penghasilan yang
didapatkan.
4. Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage dengan
penghindaran pajak. Profitabilitas tidak mampu memberikan pengaruh
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terhadap penghindaran pajak dikarenakan kemungkinan besar beberapa
perusahaan melakukan manajemen laba sehingga tidak bisa diketahui laba
yang sebenarnya, oleh sebab itu tidak dapat diketahui pengaruh profitabilitas
terhadap penghindaran pajak yang disebabkan karena tidak bisa mengetahui
posisi laba sebenarnya.
5. Profitabilitas merupakan variabel moderasi yang dapat memoderasi
hubungan antara intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak.
Profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola
asetnya secara produktif. Semakin tingginya profitabilitas, maka akan
mendukung perusahaan dalam melakukan investasi dalam bentuk aset tetap,
sehingga biaya depresiasi atau penyusutan juga akan meningkat.
6. Profitabilitas tidak dapat memoderasi hubungan antara pertumbuhan
penjualan dengan penghindaran pajak. Profitabilitas menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, salah satunya berkaitan
dengan penjualan. Meningkatnya pertumbuhan penjualan, perusahaan akan
mendapatkan profit yang besar dan dapat menggambarkan perkembangan
perusahaan tersebut.
5.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas,

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Tingkat leverage yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan untuk aktivitas
operational perusahaan, dan tidak untuk melakukan penghindaran pajak.
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2. Besarnya jumlah aset yang dimiliki akan berpengaruh pada perusahaan, dan
diharapkan perusahaan tetap patuh pada peraturan perpajakan.
3. Peningkatan pertumbuhan penjualan diharapkan sebagai sarana untuk
menunjukkan nilai dan perkembangan perusahaan, dan perusahaan tidak
melakukan penghindaran pajak saat performa perusahaan meningkat.
4. Sebagai wajib pajak, seharusnya perusahaan tepat menjalankan kewajiban
perpajakannya.
5. Diharapkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dan bukan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini
dengan menggunakan variabel yang berbeda.
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