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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan di sini bertujuan agar mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara variabel yang mana terdiri dari ROA, leverage, kompensasi rugi 

fiskal, ukuran perusahaan, dan  kepemilikan institusi pada penghindaran pajak 

dengan sampel berupa perusahaan yang ada pada BEI periode 2012 hingga 2016. 

Regresi liner berganda merupakan alat analisis yang digunakan pada penelitian 

ini. 

Hasil yang didapatkan pada pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis 

mendapatkan simpulan bahwa terdapat signifikansi yang positif oleh return on 

assets dan leverage pada penghindaran pajak. Tidak terdapat signifikansi oleh 

ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Tidak terdapat signifikansi oleh 

variabel dummy kompensasi rugi fiskal pada penghindaran pajak. Hal ini 

menunjukkan jika kompensasi pajak yang diberikan pemerintah kepada 

perusahaan yang mengalami kerugian tidak dapat dijadikan indikator apakah suatu 

perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan-perusahaan besar sekalipun memiliki kemungkinan untuk 

melakukan penghindaran terhadap pajak. Tidak terdapat signifikansi oleh 

kepemilikan institusi pada penghindaran pajak.  
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5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian di sini diantaranya terdiri 

dari: 

1. Penggunaan sampel yang dilakukan terhadap penelitian di sini berupa 

perusahaan yang selama lima tahun dari periode 2012 hingga 2016 

terdaftar di BEI. Dengan demikian diharapkan adanya penggunaan tahun 

pada penelitian yang lebih panjang agar hasil dari penelitian akan 

berbeda. Hal lain yang menjadi keterbatasan adalah adanya perusahaan-

perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penelitian sehingga sampel 

penelitian menjadi semakin berkurang. 

2. Pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen 

penghindaran pajak masih tergolong sangat rendah yang ditujukan 

dengan hasil uji Adjusted R-Square sebesar 0,9074% dan masih terdapat 

sebesar 99,0926% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

3. Bahwa masih banyak variabel diluar ukuran perusahaan, kompensasi rugi 

fiskal, ROA, dan leverage, serta kepemilikan institusi yang dapat 

mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. 

 

5.3 Rekomendasi 

Hasil dari analisis yang terdapat pada bagian pembahasan menghasilkan 

kesimpulan serta keterbatasan. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi-

rekomendasi di mana diharapkan bisa menghasilkan hasil kedepan yang lebih 

baik, yaitu diantaranya: 
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1. Bagi akademisi, untuk penelitian kedepannya sebaiknya menambahkan 

tahun penelitian sehingga dapat memperluas sampel penelitian agar hasil 

yang ditunjukkan dapat menjadi berbeda dan semakin akurat. Dapat juga 

memasukkan variabel-variabel yang berbeda untuk melihat pengaruh 

pada tingkat penghindaran pajak perusahaan. 

2. Bagi praktisi, agar perusahaan-perusahaan go public terhindar dari sanksi 

administrasi pajak maka dalam mengambil segala keputusan yang 

berkaitan dengan manajemen pajak harus lebih berhati-hati. 

3. Bagi regulator, untuk mempersempit celah-celah peraturan perpajakan 

agar tidak adanya tindakan penghindaran pajak baik secara legal maupun 

secara illegal, hendaknya melakukan perbaikan peraturan perpajakan dan 

mempublikasi laporan pembayaran pajak perusahaan oleh Direktur 

Jendral Pajak. 
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