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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh return on assets dan 

leverage ( proksi DER ) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 

penelitian tahun 2014 - 2016.  Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Return on Assets berpengaruh signifikan secara parsial, dengan nilai sig

0,000 < 0,05 dimana hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak.

2. Leverage dengan proksi debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan

secara parsial, dengan nilai 0,932 < 0,05 dimana hipotesis Ho diterima dan

Ha ditolak.

3. Hasil pengujian secara simultan antara varibel independen return on assets

dan leverage dengan proksi debt to equity ratio terhadap variabel dependen

penghindaran pajak telah diperoleh nilai sig 0,000 < 0,05. Dengan begitu

dapat disimpulkan bahwa return on assets dan debt to equity ratio

berpengaruh siginifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

untuk periode tahun 2014 - 2016.

5.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

model analisis regresi linier berganda, didapat kepastian bahwa return on assets 

dan leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2014 - 2016. 

Peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi peneliti 

lain dimasa depan.  Dengan besar harapan penelitian selanjutnya dapat lebih baik 

lagi.  Untuk itu pada kesempatan kali ini peneliti akan memberikan sedikit saran 
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yang ditujukan kepada para peneliti dimasa mendatang. Adapun saran – sarannya 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan sampel pada sektor perusahaan 

Bursa Efek Indonesi yang berbeda.  Hal tersebut disarankan agar nantinya hasil 

penelitian dapat dijadikan perbandingan.    

2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel independen 

lainnya yang tentunya berhubungan atau mempengaruhi penghindaran pajak 

(tax avoidance). 

3. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan proksi lain, agar hasil 

penelitian selanjutnya dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 
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