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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan Keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap pajak 

agresif. Artinya semakin besar saham pada kepemilikan keluarga 

maka semakin rendah tingkat pengelolaan pajak melalui pajak agresif. 

2. Jumlah komite audit perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pajak agresif. Hal ini berarti besar kecilnya anggota komite 

audit perusahaan tidak mampu menurunkan pajak agresif. 

3. Proporsi Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pajak agresif. Hal ini berarti banyak sedikitnya 

komisaris independen belum mampu menurunkan tingkat pajak 

agresif. 

4. Capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak 

agresif. Semakin besar Capital intensity atau komposisi aktiva tetap 

yang semakin besar maka semakin rendah pajak agresif.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian saat ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk dilakukannya penelitian dimasa yang akan 

datang guna memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian ini 
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sebelumnya. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak semua perusahaan 

mempublikasikan laporan keuangannya selama periode penelitian ini.  

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka ada beberapa saran 

yang direkomendasikan kepada penelitian yang akan datang yaitu: 

1.  Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk 

memperbesar sampel dengan mengambil periode waktu lebih 

panjang. Kemungkinan perbedaan periode pengamatan ini 

diperkirakan akan memberikan hasil berbeda. Oleh karena itu, di 

masa yang akan datang disarankan untuk menggunakan periode 

pengamatan yang lebih panjang. 

2.  Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

sekiranya mampu mempengaruhi agresivitas pajak misalnya 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, kualitas audit dan 

variabel lainnya. 

3.  Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan bisa 

memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang 

dikeluarkan khususnya terkait dengan masalah perpajakan. 

4. Intansi pajak sebagai memungut pajak dari wajib pajak, harus terus 

meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik berupa 

peningkatan kualitas SDM  maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat 

mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.  


