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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan 

leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sub makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. Berdasarkan 

hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial uji t variabel

profitabilitas diperoleh nilai t-hitung sebesar -4,584 sedangkan statistik tabel

(t-tabel) sebesar 2,02269 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 Sehingga

dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas profitabilitas secara parsial

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

2. Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial uji t variabel leverage

diperoleh nilai t-hitung sebesar -3,298 sedangkan statistik table (t-tabel)

sebesar 2,02269 dan nilai signifikansinya 0,002 < 0,05 Sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa variabel bebas leverage  secara parsial memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

3. Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara simultan uji F variabel

profitabilitas dan leverage diperoleh nilai Fhitung sebesar 10,792 sedangkan

nilai Ftabel sebesar 3,24 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Sehingga

dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas dan leverage secara bersama-

sama berpengaruh terhadap tax avoidance.

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji menggunakan analisis regresi 

linier berganda, maka dapat dipastikan bahwa Profitabilitas dan  Leverage 

terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance pada 
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serta kesimpulan yang diperoleh maka implikasi manajerial yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Dari hasil Profitabilitas, manajemen hendaknya terus meningkatkan penjualan  

agar laba yang diperoleh bertambah dan banyaknya laba yang dihasilkan 

perusahaan akan menaikkan tingkat profitabilitas perusahaan  

2. Dari hasil Leverage, manajemen hendaknya terus meningkatkan profit bagi 

perusahaan dan menekan angka pada utang, hal ini akan menyebabkan 

perusahaan terus berkembang dan tidak terlalu besar bergantung pada utang 

perusahaan 

3. Dari hasil Tax Avoidance , manajemen hendaknya dalam menjalankan 

manajemen pajak yang lebih baik dan hati-hati serta melakukan tax avoidance 

dengan benar dan efisien tanpa melanggar Undang-undang perpajakan yang 

berlaku, agar tidak tekena saksi, selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan evaluasi pihak manajemen perusahaan manufaktur sehingga 

lebih efisien dalam masalah perpajakan dimasa yang akan datang. 
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