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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tax avoidance 

(Penghindaran pajak) terhadap Cost of debt (Biaya utang) pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2012 – 2016. . Tax avoidance sebagai variabel independen diukur menggunakan 

current ETR dengan rumus beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak, 

sedangkan cost of debt sebagai variabel dependen diukur dengan jumlah utang 

tahun ini ditambahkan dengan utang tahun lalu dibagi dua, kemudian dikalikan 

seratus. 

 Penelitian ini menguji sampel dari perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016 

sebanyak 15 perusahaan, yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling. 

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat menarik 

beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :  

Besar nilai ETR pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 - 2016 berbeda-beda 

setiap tahunnya, pada tahun 2012 - 2016 perusahaan yang mengalami kenaikan 

nilai ETR paling signifikan adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan 

perusahaan yang mengalami penurunan nilai ETR paling signifikan adalah PT 

Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (PT. Cahaya Kalbar Tbk). 

Besar nilai INTRT pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 -2016 berbeda-beda 

setiap tahunnya, pada tahun 2012 - 2016 perusahaan yang mengalami kenaikan 

nilai INTRT paling signifikan adalah PT Siantar Top Tbk dan perusahaan yang 

mengalami penurunan nilai INTRT paling signifikan adalah PT Ultrajaya Milk 

Industry and Trading Company Tbk. 

Berdasarkan hasil pengujian, tax avoidance (penghindaran pajak) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap  cost of debt (biaya utang).  Hal  tersebut,  
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menunjukkan  bahwa hasil pengujian sama dengan hipotesis yang diajukan oleh 

penulis dalam penelitian ini.  

 

5.2 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, 

antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan kepercayaan kreditur  kepada  

perusahaan, dengan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan yaitu relevan 

dan reliabel, dan bagi perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak agar selalu 

mengikuti aturan – aturan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka saran yang 

dapat diajukan, antara lain : 

1. Bagi Calon Investor/Kreditor 

Calon Investor/Kreditor harus lebih teliti dalam memutuskan untuk 

berinvestasi di suatu perusahaan yang bisa menguntungkan dan membagikan 

dividen atas investasinya. Selain itu investor perlu mengetahui laporan keuangan 

perusahaan dan mempertimbangkannya. 

2. Bagi Pemerintah 

Guna mengurangi kesempatan perusahaan melakukan tax avoidance, 

hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan atau monitoring terhadap 

perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Terutama 

perusahaan yang melaporkan rugi dalam laporan laba rugi selama dua tahun 

berturut-turut, karena dikhawatirkan perusahaan yang melaporkan rugi dapat 

memanfaatkan celah peraturan (loopholes) yang ada, seperti memanfaatkan 

kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang 

akan datang. 
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