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BAB V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Tax avoidance berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan 

dengan kata lain semakin tinggi tax avoidance maka semakin rendah nilai 

perusahaan tersebut bisa dibuktikan dengan hasil uji statistik dengan nilai sig 

0,012 kurang dari 0,05 dengan tingkat koefisien -2.279. 

2. Return on Asset tidak dapat memoderasi hubungan antara tax avoidance 

dengan nilai perusahaan dapat dilihat dari hasil uji t dengan sig 0,72 lebih 

besar dari 0,05. Pada penelitian kali ini ROA belum mampu memoderasi 

hubungan tax avoidance terhadap nilai perusahaan dikarenakan pada sampel 

perusahaan yang diuji memiliki mean 0,07 yang bisa dikatakan nilai ROA 

terlalu kecil sehingga tidak dapat cukup bukti sebagai variabel moderasi. 

3. Leverage belum dapat memoderasi dengan baik interaksi tax avoidance 

dengan nilai perusahaan dengan hasil uji t tingkat sig 0,07 lebih besar dari 

0,05 dengan koefisien 0,844. Pada penelitian kali ini leverage memiliki nilai 

mean 1,169 yang bisa dikatakan nilai leverage cukup tinggi dibanding 

profitabilitas yang hanya 0,07. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang 

lebih tinggi dibanding profit maka investor enggan untuk menanamkan modal 

sehingga nilai perusahaan pun menurun. 
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5.2. Saran 

Saran untuk peneliti selanjutnya : 

1. Ada baiknya penelitian selanjutnaya menggunakan sampel perusahaan lain 

dengan tingkat ROA yang tinggi.  

2. Cari sampel pada sub sektor perusahaan lain. 

3. Gunakan proxy yang berbeda untuk profitabilitas maupun leverage. 

4. Gunakan rumus berbeda untuk nilai perusahaan maupun tax avoidance. 

5. Perbesar skala populasi yang akan diuji 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian pasti terdapat keterbatasan, keterbatasan penelitian kali ini: 

1. Populasi sampel penelitian ini hanya pada jasa subsektor perdagangan eceran, 

utilitas, infrastruktur dan transportasi. 

2. Data Tax paid diambil dari Laporan Arus Kas, dimana kas yang dibayar ada 

kemungkinan pembayaran pajak diluar PPh Badan. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel independent yaitu tax avoidance dan 

2 variabel moderasi yaitu roa dan leverage. 

 

 

 

 

 


