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5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uji parsial terdapat tiga kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Variabel Leverage tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada 

12 perusahaan sektor konstruksi yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia 

tahun  2013-2017.  

2. Variabel Profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidancepada 12 perusahaan sektor konstruksi yang  terdaftar  di  Bursa 

Efek Indonesia tahun  2013-2017. 

3. Variabel Likuiditastidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada 

12 perusahaan sektor konstruksi yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia 

tahun  2013-2017.  

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan 

rekomendasi bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Perusahaan  

Agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang tax avoidances ehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan 

maupun penghindaran pajak yang dapat merugikan negara dan dapat 

memburukkan nama reputasi perusahaan tersebut di mata publik. 

 



 

  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Disarankan menambahkan variabel bebas dengan ukuran perusahaan, 

ekuitas, valuasi, dan menggunakan teknik analisis yang berbeda yaitu 

menggunakan path analysis. 
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