
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Tingkat Pengembalian Aset (ROA) secara parsial Pengembalian Aset (ROA) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak (ETR) pada 

Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2014-2018. 

2. Likuiditas (CR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak (ETR) pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.  

3. Ukuran Perusahaan (Firm Size) berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak (ETR) pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 

4. Tingkat Pengembalian Aset (ROA), Likuiditas (CR) dan Ukuran Perusahaan 

(Firm Size) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak 

(ETR) pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2014-2018. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti ingin memberikan saran 

yang dapat dijadikan masukan kepada Perusahaan Pertambangan Batu bara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peneliti lain, yaitu : 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hasil penelitian ini hendaknya bisa memberikan gambaran mengenai kinerja 

perusahaan batu bara oleh para investor.  

a. Bagi investor yang hendak menginvestasikan sahamnya hendaknya 

memperhatikan tingkat pertumbuhan asset, kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang dan jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan sebelum 

memutuskan untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan yang 

bersangkutan.  

b. Sebaiknya sebelum berinvestasi calon investor juga disarankan untuk 

melihat laporan keuangan yang dipublikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dari tahun ke tahun. Untuk itu variabel tingkat pengembalian asset perlu 

diperhatikan oleh investor maupun calon investor dalam menilai sebuah 

perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan diharapkan dapat memperkecil biaya produksi dengan 

menghemat pengeluaran dan perusahaan, lebih meningkatkan lagi 

penjualan, sehingga perusahaan memperoleh kenaikan laba dari tahun ke 
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tahun. Meningkatkan penjualan juga bisa dilakukan dengan memperlebar 

usaha, meningkatkan jumlah produksi. 

b. Perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja perusahaan dari tahun ke 

tahun agar mampu memproduksi barang yang berkualitas tinggi dan supaya 

mendapatkan harga diatas rata-rata seharusnya. Dengan hasil yang lebih 

bermutu maka akan bisa meningkatkan penjualan dan otomatis pendapatan 

juga akan semkain meningkat. Dengan demikian calon investor akan 

tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. 

c. Dengan menghasilkan barang dengan kualitas tinggi, maka perusahaan 

akan semakin mampu bersaing dengan perusahaan lain. Laba perusahaan 

juga akan semakin meningkat, dengan demikian perusahaan akan semakin 

berkembang dan akan semakin dikenal oleh banyak orang. Sehingga 

menambah daya Tarik bagi calon investor untuk menanamkan sahamnya. 

d. Perusahaan juga harus mampu melakukan inovasi agar mampu 

menciptakan produk yang mampu bersaing dengan produk lain. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi agresivitas pajak 

selain yang diteliti penulis. Contohnya tingkat hutang, Corporate Social 

Responsibility (CSR), Leverage, Capital Intensity, dan Corporate 

Governance (Kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independent dan 

ukuran komite audit). 
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b. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian, agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih akurat. 

c. Penelitian selanjutnya juga bisa menambahkan jumlah sampel yang diteliti 

dan juga jumlah populasi penelitian, tidak hanya di perusahaan 

pertambangan, tapi dapat memperluas kelompok perusahaan lainnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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