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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan karena masih adanya keterbatasan-keterbatasan dan 

juga belum menunjukkan hasil yang konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penggunaan analisis faktor dalam penelitian ini dikarenakan adanya beberapa indikator 

pada variabel corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage. Analisis faktor 

digunakan untuk mengetahui indikator mana yang dapat menerangkan variabel secara 

jelas. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah 

corporate governance, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage mempunyai 

pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017 sebagai tahun observasi. Dari 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Corporate governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

dengan pengukuran menggunakan proksi proporsi dewan komisaris, kualitas 

audit, komite audit, dan kepemilikan manajerial. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan 

pengukuran menggunakan proksi return on asset (ROA). 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan 

pengukuran menggunakan price book value (PBV), dan market capitalization 

(MC). 
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4. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan 

pengukuran menggunakan proksi debt to total asset ratio (DAR), dan long 

term debt to equity ratio (LDTE). 

5.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa 

hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh manajemen dalam 

praktik penghindaran pajak yang legal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan menjadi bukti 

tambahan terkait variabel-variabel yang di analisis yaitu corporate 

governance dengan proksi proporsi dewan komisaris, komite audit, kualitas 

audit dan kepemilikan manajerial, profitabilitas dengan proksi return on asset 

(ROA), ukuran perusahaan dengan proksi price book value (PBV) dan market 

capitalization (MC), leverage dengan proksi debt to total asset ratio (DAR) 

dan long term debt to equity ratio (LDTE), dan penghindaran pajak dengan 

proksi effective tax rate (ETR). Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat 

menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghindaran pajak. 
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5.3. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, yaitu sulitnya memperoleh data laporan keuangan 

perusahaan sesuai tahun observasi yang telah ditentukan oleh peneliti, dikarenakan 

terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara rutin 

ke Bursa Efek Indonesia (BEI). 

5.4. Saran 

Penelitian ini memiliki saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya. 

1. Dalam penelitian ini, pada variabel profitabilitas hanya menggunakan satu 

proksi yaitu return on asset ratio (ROA). Untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan atau menggunakan proksi lainnya seperti return on equity 

(ROE), return on investment (ROI), dan  net profit margin (NPM) agar dapat 

mengkonfirmasi kembali hasil pengujian terhadap penghindaran pajak. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017 sebagai tahun 

observasi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari sektor lain 

seperti pertambangan, perkebunan, dan jasa keuangan. 

3. Penelitian ini mengkaji empat faktor yaitu corporate governance, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Untuk penelitian selanjutnya 
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perlu dikaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat praktik 

penghindaran pajak. 

 

  


