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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1  Kesimpulan 

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa 

besar profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba dapat mempengaruhi 

tax avoidance. Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dijabarkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Profitabilitas tidak dapat mempengaruhi tax avoidance secara signifikan 

pada perusahaan pertambangan yang listed di BEI periode 2016-2019. 

Hal ini dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukan 

semakin baik pengelolaan keuangan perusahaan dan semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam membayar beban-beban yang dimiliki 

termasuk beban pajak, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan 

kegiatan tax avoidance. 

2. Transfer pricing dapat mempengaruhi tax avoidance secara positif 

signifikan pada perusahaan pertambangan yang listed di BEI periode 

2016-2019. Hal ini disebabkan karena salah satu metode yang dilakukan 

oleh perusahaan multinasional untuk melakukan kegiatan tax avoidance 

ialah memindahkan sumber daya ataupun pendapatannya kepada anak 

perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah 

dari Indonesia 

3. Manajemen laba tidak dapat mempengaruhi tax avoidance secara 

signifikan pada perusahaan pertambangan yang listed di BEI periode 

2016-2019. Manajemen perusahaan tidak melakukan manajemen laba 

untuk menghindari beban pajak yang dimiliki karena khawatir kebijakan 

tersebut akan memperburuk citra perusahaan. 

 

V.2  Keterbatasan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti memahami bahwa 

penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya: 
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1. Variabel profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba hanya 

mampu menjelaskan variabel tax avoidance sebesar 27.1%, masih ada 

variabel lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel tax 

avoidance. 

 

V.3  Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dijabarkan, 

peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan proksi lain 

untuk mengukur tax avoidance seperti ETR atau BTD untuk 

mengkonfirmasi hasil dari penelitian ini 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain 

yang belum diteliti dalam penelitian ini, sebab masih terdapat variabel 

lain yang dapat dipakai untuk menilai pengaruhnya terhadap tax 

avoidance 

3. Bagi pemerintah, dengan adanya pengaruh dari transfer pricing, maka 

disarankan kepada pihak pemerintah agar meningkatkan pengawasan 

terhadap perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan 

perusahaan di luar negeri serta mengkaji kembali undang-undang 

perpajakan yang berlaku agar tidak terdapat celah yang dimanfaatkan 

oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. 

 


