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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa secara parsial 

Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa secara parsial 

intensitas modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa secara parsial 

kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa secara simultan 

pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kualitas audit 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Akademik, 

Penelitian ini memberikan informasi bagi penelitian-penelitian 

berikutnya sehingga peneliti selanjutnya dapat mengganti atau 

menambah jumlah variabel. Penelitian yang lain dapat melakukan 

penelitian dengan yang serupa maupun yang berkaitan dengan judul 

pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan kualitas audit 

terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini bisa digunakan 

perbendaharaan perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah 

Tulungagung khususnya untuk pengembangan mata kuliah perpajakan 

Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

sebagai penyelesaian tugas selain jurnal dan buku yang telah 

disediakan perpustakaan. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor, diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan dan 

mempertimbangkan dalam factor-faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak perusahaan seperti pertumbuhan penjualan, 

intensitas modal dan kualitas audit dalam berinvestasi. Hal tersebut 

dimaksudkan agar dalam berinvestasi, investor agar mampu memilih 

perusahaan yang mengelola penghindaran pajak sehingga dapat 

menghasilkan return yang optimal dari perusahaan tersebut. Investor 

harus mengetahui tindakan-tindakan perushaan dalam melakukan 

penghindaran pajak seperti investor harus mengetahui bagaimana 
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peranan perusahaan untuk menguji kewajaran perhitungan jumlah 

pajak yang diunkapkan dalam laporan keuangan. 

3. Bagi Perusahaan 

Implikasi dari penelitian ini yaitu bagi perusahaan diharapkan lebih 

mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi penghindaran 

pajak. Bagi perusahaan emiten, hasil penelitian ini diharapakan dapat 

menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak dan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan 

keputusan di masa yang akan mendatang. Variabel bebas yang dapat 

dipakai oleh peneliti selanjutnya seperti Corporate Social 

Responsibility (CSR), Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 


