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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Olah data dalam penelitian kali ini peneliti melakukan konversi 

data yaitu variabel Y, maka dari itu T tabel dengan jumlah (2.035) yang 

semula dengan rumus bila t hitung lebih besar dari T tabel variabel 

berpengaruh, tapi jika T hitung lebih kecil dari T tabel variabel tidak 

berpengaruh menjadi terbalik sebab variabel Y dalam olah data yang 

diambil dari kuesioner di konversi. 

5.1.1 Variabel etika bisnis islam (X1)  mempunyai pengaruh yang  

signifikan terhadap niat partisipasi penghindaran pajak. Terlihat t 

hitung (-4.312) > t tabel (2.035) yang berarti etika bisnis Islam 

mempunyai andil dalam mempengaruhi niat partisipasi dalam 

penghindaran pajak. 

5.1.2 Variabel tanggungjawab sosial perusahaan (X2) tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap niat partisipasi penghindaran 

pajak. Terlihat t hitung (0.860) < t tabel (2.035) yang berarti 

tanggungjawab sosial perusahaan tidak mempunyai andil dalam 

mempengaruhi niat partisipasi penghindaran pajak. 
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 5.1.3 Variabel etika bisnis Islam dan tanggungjawab sosial perusahaan 

terhadap niat partisipasi penghindaran pajak. Terlihat F hitung 

(23.076) > F tabel (4.139) yang berarti etika bisnis Islam dan 

tanggungjawab sosial perusahaan mempunyai andil dalam 

mempengaruhi niat partisipasi penghindaran pajak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang 

dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Budi Santoso Consulting 

PT. Budi Santoso Consulting hendaknya senantiasa 

meningkatkan etika profesional pajak dan  etika bisnis Islam 

digunakan sebagai  landasan perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya hendak memperluas wilayah penelitiannya 

dan memilih variabel yang lebih signifikan. 

 

5.3 Penutup 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 

karena dengan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat 

menyelesaikanskripsi ini. Penulis sadari sepenuhnya bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dikatakan ideal, 

dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
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harapkan dari pembaca sebagai masukan bagi penulis demi 

kesempurnaan skripsi ini sehingga menjadi lebih sempurna dan 

bermanfaat. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin. 

 


