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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan mengenai pengaruh 

Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DAR) terhadap Agresivitas Pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2016-2018, penulis 

membuat suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Besarnya 

nilai ETR yang menggambarkan agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi tahun 2016-2018 disebabkan oleh 

besarnya tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan mengakibatkan 

perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang besar 

(wajar) atas laba yang diperoleh, hal tersebut bertolak belakang 

dengan tujuan perusahaan yang ingin mendapatkan laba sebesar-

besarnya sehingga pada praktiknya perusahaan akan lebih agresif 

terhadap pajak dengan alasan beban pajak dapat mengurangi laba 

yang diperoleh oleh perusahaan. 

2. Terdapat pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Tingginya 

tingkat leverage pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 

mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan melalui pemanfaat beban bunga atas utang yang 

merupakan pengurang atas penghasilan kena pajak yang pada 

akhirnya dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Karena semakin 

tinggi beban bunga atas utang perusahaan makan semakin besar 

pengurang beban pajak atas perusahaan. 

3. Terdapat pengaruh secara simultan profitabilitas dan leverage 

terhadap agresivitas pajak. Rata-rata nilai ETR pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi mengalami penurunan hal ini 

berarti tingkat agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor barang 
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konsumsi meningkat. Meningkatnya tingkat agresivitas pajak yang 

dilakukan perusahaan diakibatkan oleh tingginya profitabilitas 

perusahaan yang menyebabkan tingginya beban pajak yang harus 

dibayar oleh perusahaan maka perusahaan melakukan agresivitas 

pajak melalui peningkatan tingkat leverage yang merupakan 

pengurang atas jumlah beban pajak perusahaan. Tindakan agresivitas 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan cara 

penghindaran pajak (tax avoidance) ataupun dengan cara penggelapan 

pajak (tax evasion). 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan penulis mengenai 

pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018, penulis memberikan saran dengan 

harapan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak 

Bagi seluruh Wajib Pajak, khususnya perusahaan sektor manufaktur 

barang konsumsi yang menjadi populasi dalam penelitian ini, untuk lebih 

patuh terhadap kewajiban perpajakan baik kepatuhan secara formil 

maupun materiil dengan tidak melakukan penghindaran pajak ataupun 

penggelapan pajak yang diharapkan dengan melaksanakan kepatuhan 

perpajakan perusahaan terbebas dari risiko sanksi atas tindakan yang 

dilakukan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-

variabel lain diluar penelitian ini yang memiliki pengaruh terhadap 

agresivitas pajak serta penggunaan subjek penelitian yang lain diluar 

penelitian ini yang diharapkan dengan adanya perluasan variabel serta 

penggunaan subjek penelitian yang berbeda dapat menambah informasi 

atas agresivitas yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga membantu 

dalam pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. 


