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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Semakin tinggi risk taking maka semakin tinggi tax avoidance. 

Hipotesis pertama diterima hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t 

dibawah 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2013) bahwa karakteristik 

eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi t  yang memiliki nilai diatas 0,05 sehingga 

hipotesis kedua ditolak. Jadi komite audit masih belum bekerja dengan 

maksimal sehingga tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) dan 

Fadgilah (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.  

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah 

perusahaan melakukan penghindaran, hal ini dimungkinkan karena 

perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk 

melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa 
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kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Siegfried (1972) dalam 

Richardson dan Lanis (2007) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance. 

4. Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Semakin tinggi 

leverage maka semakin tinggi tax avoidance, dan sebaliknya. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikansi t dibawah 0,05 sehingga hipotesis 

keempat diterima.  Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Marfu’ah (2015) bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. 

5. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Hal ini karena koefisien beta berlawanan. Jadi perusahaan dengan 

pertumbuhan yang tinggi cenderung melakukan tax avoidance. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Swingly & Sukartha (2015) 

yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap 

tax avoidance.  

6. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Semakin 

rendah profitabilitas maka semakin tinggitax avoidance. Hipotesis 

diterima. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan 

wajib untuk membayar pajak lebih tinggi sehingga manajemen 

perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan tax avoidance. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Meilinda & 

Cahyonowati (2013), Prakoso (2014) dan Marfu’ah (2015) yang 
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menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk penelitian yang tertarik meneliti 

judul yang sama, disarankan untuk melibatkan faktor lain atau proksi lain yang 

mempengaruhi tax avoidance, seperti DAR sebagai proksi leverage, ROI dan 

ROE sebagai proksi profitabilitas. Untuk metode pengukuran tax avoidance dapat 

menggunakan model pengukuran lainnya seperti ETR (Efectif Tax Rate) atau 

Book Tax Gap karena kecilnya sumbangan efektif 60,8%.  


