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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1  Simpulan 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh earnings 

management dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan menggunakan 

variabel moderasi yaitu sales growth. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-

2019. Adapun proksi yang digunakan untuk menghitung tindakan tax avoidance 

yaitu dengan abnormal book tax difference yang didapat dari hasil regresi book tax 

difference. Berikut merupakan output dari analisis yang dilakukan pada penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Earnings management memiliki pengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance berdasarkan output analisis model regresi data panel yang 

menggunakan model fixed effect. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tingkat rasio aktivitas earnings management dari suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi tindakan tax avoidance. 

2. Capital intensity memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance 

berdasarkan output analisis model regresi data panel yang menggunakan 

model fixed effect. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio 

capital intensity dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan tax 

avoidance. 

3. Sales growth pemoderasi earnings management tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap tax avoidance. berdasarkan output analisis 

model regresi data panel yang menggunakan model fixed effect. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sales growth sebagai pemoderasi 

memperlemah hubungan earnings management terhadap tax avoidance. 

Hal tersebut dikarenakan perusahaan mengalami peningkatan penjualan 

pada setiap periode dengan tujuan untuk memaksimalkan operasional 

perusahaan. 

4. Sales growth sebagai pemoderasi capital intensity tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. berdasarkan output 
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analisis model regresi data panel yang menggunakan model fixed effect. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sales growth sebagai pemoderasi 

memperlemah hubungan capital intensity terhadap tax avoidance. Hal 

tersebut dikarenakan perusahaan mengalami peningkatan penjualan pada 

setiap periode dengan tujuan untuk memaksimalkan operasional 

perusahaan. 

V.2  Saran 

 Berdasarkan hasil yang dilakukan dari proses analisis, pada penelitian ini 

memiliki keterbatasan yang dialami peneliti, maka saran yang akan dijadikan 

masukan agar bermanfaat adalah sebagai berikut: 

1. Saran bagi perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk mengurangi tindakan tax avoidance dengan tidak 

melakukan earnings management dan peningkatan rasio capital intensity 

untuk mengurangi besaran laba yang dihasilkan oleh perusahaan agar 

pendapatan pajak untuk negara tidak mengalami penurunan. 

2. Bagi investor yaitu untuk memperhatikan performa laba perusahaan 

melalui laporan keuangan yang disajikan untuk melakukan investasi serta 

pengelolaan operasional perusahaan dan benefit yang diberikan oleh 

perusahaan kepada investornya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menerapkan proksi dan 

penambahan variabel lain yang dapat mempengaruhi tindakan tax 

avoidance seperti firm size, transfer pricing, political connection, dan 

sebagainya. Hal ini dikarekanan pada hasil uji koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa 99,5% pengaruh lainnya diluar variabel pada 

panelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas periode 

penelitian pada perusahaan sektor manufaktur untuk dapat 

mengeneralisasi hasil yang didapat. 
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