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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh 

Likuiditas dan Leverage Terhadap Agresivitas Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian perusahaan yang paling agresif terhadap pajaknya 

adalah perusahaan RICY (PT Ricky Putra Globalindo Tbk) karena memiliki 

nilai rata-rata likuiditas paling besar dan untuk perusahaan yang tidak agresif 

terhadap pajaknya adalah MLBI (PT Multi Bintang Indonesia Tbk) karena 

memiliki nilai rata-rata likuiditas terendah. Diperoleh bahwa secara parsial 

variabel Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak Perusahaan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian semakin tinggi likuiditas maka akan 

berdampak pada peningkatan agresivitas pajak. 

2. Berdasarkan hasil pengujian perusahaan yang paling agresif terhadap pajaknya 

adalah perusahaan INAI (PT Indal Aluminium Industri Tbk) karena memiliki 

nilai rata-rata leverage tertinggi dan untuk perusahaan yang tidak agresif 

terhadap pajaknya adalah perusahaan AALI (PT Astra Argo Lestari Tbk). 

Diperoleh bahwa secara parsial variabel leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Perusahaan Pada Perusahaan 
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Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keduanya memiliki 

hubungan positif. Dengan demikian semakin tinggi leverage maka akan 

berdampak pada peningkatan agresivitas pajak. 

3. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya 

maka saran yang bisa diajukan oleh penulis kepada pihak-pihak terkait 

diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Sebaiknya perusahaan memperhatikan tingkat likuiditas dan leverage 

sehingga berada pada posisi yang optimal seperti perusahaan RICY yang 

memiliki nilai rata-rata likuiditas tertinggi dan perusahaan INAI yang 

memiliki nilai rata-rata leverage tertinggi. Hal ini perlu dilakukan karena 

semakin baik rasio likuiditas dan tingkat leverage perusahaan maka akan 

berdampak pada peningkatan agresivitas pajak perusahaan, dan sebaliknya 

semakin buruk rasio likuiditas perusahaan dan tingkat leverage perusahaan 

maka akan berdampak pada penurunan agresivitas pajak perusahaan. 

2. Pada penelitian ini menghasilkan koefisien determinasi yang tidak besar 

dengan demikian diharapkan penelitian selanjutnya untuk memperluas 

objek penelitian dengan menambahkan variabel-variabel seperti CSR, 

Komisaris Independen, Manajemen Laba, Karakteristik Kepemilikan, dan 

Profitabilitas  yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 


