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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN 

REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh tata kelola perusahaan, 

karakteristik perusahaan, dan karakteristik direktur terhadap penghindaran pajak. 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berupa ukuran dewan, 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan 

terkonsentrasi, ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas 

persediaan, ROA, masa jabatan direktur utama, dan umur direktur utama. Variabel 

kontrol yang digunakan yaitu kompensasi rugi fiskal, kapitalisasi pasar, dan aset 

tidak berwujud. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis pada bab sebelumnya, 

maka menghasilkan kesimpulan: 

1. Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap ETR dan CETR.

Hal ini menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya anggota

dewan dapat mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR dan CETR.

hal ini terjadi karena semakin besar anggota dewan akan mengalami

kesulitan dalam mencapai consensus di antara anggota dewan (Ribeiro,

Cerqueira, & Brandao, 2015).

2. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan

CETR. Hal ini menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya

anggota dewan komisaris tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya

nilai ETR dan CETR. hal ini terjadi karena perusahaan Indonesia hanya
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memiliki komisaris independen untuk memenuhi peraturan (Rizal, 

2016). 

3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan 

CETR. Hal ini menunjukkan ada atau tidaknya kepemilikan manajerial 

tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR dan CETR. hal 

ini terjadi karena sebagai seorang manajemen yang memiliki saham 

dalam sebuah perusahaan tidak dapat dengan mudah mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam suatau perusahaan termasuk dalam 

pengambilan keputusan melakukan strategi penghindaran pajak (Hadi 

& Mangoting, 2014). 

4. Struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ETR dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

dengan pemegang saham yang memiliki lebih dari 25% tidak akan 

mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR dan CETR. Hal ini terjadi 

karena pemegang saham yang memiliki pengendalian dalam perusahaan 

tersebut cenderung menghindari risiko terdeteksi atas kegiatan 

penghindaran pajak (Wulansari, Puspa, & Ethika, 2015). 

5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR dan 

CETR. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya perusahaanakan 

mempengaruhi turun atau naiknya nilai ETR dan CETR. Hal ini terjadi 

karena besarnya perusahaan menyebabkan banyaknya sumber daya ahli, 

sehingga perusahaan besar cenderung melakukan praktik penghindaran 

pajak (Utomo, 2017).  
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6. Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap ETR. Hal ini 

menyatakan besar atau kecilnya hutang perusahaan akan mempengaruhi 

naik atau turunnya nilai ETR. Hal ini terjadi karena sumber dana 

perusahaan yang diperoleh dari pihak internal dan eksternal. Pihak 

eksternal dari pinjaman hutang. Beban bunga yang muncul karena 

pinjaman hutang dapat mengurangi laba bersih. Leverage juga 

dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap CETR. Hal ini terjadi 

karena sumber dana internal suatu perusahaan berasa dari laba 

operasional perusahaan sehingga beban dividen yang muncul tidak 

dapat mengurangi laba bersih (Fadila, 2017). 

7. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini 

menyatakan banyak sedikitnya asset tetap perusahaan tidak 

mempengaruhi naik atau turunnya nilai ETR. Hal ini karena aset tetap 

yang dimiliki perusahaan Indonesia diduga telah waktu penyusutan 

yang ditentukan oleh UU Perpajakan, sehingga tidak aka nada beban 

penyusutan mengurangi penghasilan (Siregar & Widyawati, 2016). 

Intensitas modal juga dinyatakan berpengaruh negatif terhadap CETR. 

Hal ini terjadi karena perusahaan memanfaatkan aset tetap untuk 

meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap 

pada perusahaan (Anindyka, Pratomo, & Kurnia, 2018). 

8. Intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Hal 

ini terjadi karena UU Perpajakan di Indonesia tidak memberi 

keringanan pajak kepada perusahaan yang memiliki persediaan barang 

dagang yang besar (Siregar & Widyawati, 2016). Intensitas persediaan 
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juga dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap CETR. hal ini 

dikarenakan biaya tambahan yang muncul akibat persediaan yang tinggi 

dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak perusahaan (Anindyka et 

al., 2018). 

9. ROA berpengaruh negatif terhadap ETR dan juga dinyatakan 

berpengaruh signifikan positif terhadap CETR. Hal ini terjadi karena 

besarnya laba meningkatkan beban pajak perusahaan (Maharani & 

Suardana, 2014). 

10. Masa jabatan direktur tidak berpengaruh terhadap ETR dan CETR. Hal 

ini menunjukkan bahwa banyaknya pengalaman dan lamanya jabatan 

seorang direktur utama tidak akan membuat direktur utama berani 

mengambil keputusan penghindaran pajak dan sebaliknya (Hanafi & 

Harto, 2014). 

11. Umur direktur utama tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR dan 

CETR. Hal ini terjadi karena variasi umur antara muda dan tua dalam 

dewan perusahaan tidak mempengaruhi keberanian dalam mengambil 

risiko melakukan tindakan penghindaran pajak (Dewi, 2017). 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, berupa: 

1. Adanya perusahaan yang tercatat di BEI yang tidak mempublikasikan 

data laporan tahunan secara lengkap dari tahun 2012-2016 sehingga 

data tidak dapat ditemukan dan mengakibatkan berkurangnya jumlah 

sampel penelitian. 
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2. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

5.3 Rekomendasi 

Pertimbangan masa depan yang muncul menjadi rekomendasi untuk 

penelitian kedepan, antara lain: 

1. Memperluas sampel penelitian dengan menggunakan sampel dari 

negara lain, membandingkan hasil penelitian antar 2 negara atau lebih, 

atau menambah tahun penelitian. 

2. Menambah variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak dan dapat menghasilkan model penelitian yang 

lebih baik. 
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